
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqua-Seal®2K-PU SPORT 
 
Opis produktu  Aqua-Seal 2K-PU Sport jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu do 

stosowania na podłogach sportowych, co potwierdzają świadectwa zgodności z normami: DIN 
18032-2; Ö-Norma B 2608 wytyczne ÖISS 1990 i EN 14904. Ze względu na dużą odporność na 
ścieranie i zabrudzenia chemiczne Aqua-Seal 2K-PU Sport  może być stosowany na wszystkie 
szczególnie intensywnie eksploatowane podłogi parkietowe, ze szczególnymi wymogami 
dotyczącymi antypoślizgu.  
Giscode W3/DD+; abZ-Nr. Z-157-10-47. 
 

Stopień połysku mat, półmat 
 
Tworzenie powłoki Gruntowanie: Aqua-Seal FlexPrimer – schnięcie przez noc, bez matowania 
 1 warstwa lakieru nakładana wałkiem: Aqua-Seal 2K-PU Sport – schnięcie przez noc, matowanie 
 Nakładanie farby: Aqua-Seal 2K-PU farba kryjąca – schnięcie przez noc, matowanie (nie 

przeszlifować).  
 2 warstwa nakładana wałkiem: Aqua-Seal 2K-PU Sport 
 
Stosowanie Aqua-Seal 2K-PU Sport na krótko przed użyciem dobrze wymieszać, dodając utwardzacz w stosunku 

10:1. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym 
przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru nie należy go stosować po 
upływie 2 godzin. W związku z powyższym należy mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka jest 
potrzebna w danym momencie. Lakier zmieszany z utwardzaczem wydziela wolne CO2, dlatego też 
nie należy zakręcać opakowania szczelnie. Nakładać wałkiem lub pędzlem 2-3 warstwy.  

 
Szczególne zalecenia W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach warstwy AQUA-SEAL 

należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany). Należy uważać na 
równomierne rozprowadzenie lakieru. 

 
Schnięcie   Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia drewna zalecamy nakładanie tylko 1 warstwy lakieru 

wodnego dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach 
klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można 
ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i 
większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. 
Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami. 
 

Zużycie    W zależności od podłoża i sposobu pracy.  
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100 ml/m2 lub ok. 10 m2/l 

 
Składowanie  CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 

lakier – 12 miesięcy, utwardzacz - 12 miesięcy. 
Odnośniki 

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg 
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji 

 
          


