
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqua-Seal®GreenStar 
 
 
Opis produktu  Aqua-Seal®GreenStar jest dwuskładnikowym lakierem wodnym klasy premium na bazie poliuretanu o 

wybitnej odporności na ścieranie oraz uniwersalnym zastosowaniu. Produkt ten nie wymaga żadnych 
oznaczeń, piktogramów oznaczających niebezpieczeństwo ani zdań ostrzegawczych H i P. Nie zawiera 
izocyjanatu, azyrydyny, a podczas reakcji nie wydziela żadnego CO2.  
Oferuje natomiast bardzo długi czas pracy – przynajmniej 12 godz. Ze względu na swoje specjalne 
właściwości oraz elastyczność nadaje się do lakierowania surowego korka i osiąga najlepsze wartości 
podczas testów chemicznych. Aqua-Seal GreenStar został sprawdzony zgodnie z wymogami normy DIN 
51130 (BGR 181) i spełnia wymagania klasy R9 dotyczące śliskości.  

   Giscode W3/DD+; abZ-Nr. Z-157-10-47 
Stopień połysku mat, półmat 
Szczególne  Żeby zmniejszyć ryzyko sklejania bocznego jako grunt można stosować lakier 
wskazówki:  podkładowy Aqua-Seal ExoBlock, Aqua-Seal FlexPrimer, UniQuick Primer oraz Classic BaseOil (z Classic 

Plus)  
Stosowanie AQUA-SEAL®GreenStar na krótko przed użyciem dobrze wymieszać, dodając utwardzacz w stosunku 10:1. 

Odczekać 10 min. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 12 godzin (czas pracy).  
 Nakładać wałkiem lub pędzlem w 2 - 3 warstwach. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, 

klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem! 
Szczególne zalecenia W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach warstwy AQUA-SEAL 

należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany). 
Schnięcie  Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru 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. 
W normalnych warunkach lakier można obciążać po 48 godz. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować 
intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami. 

Zużycie   W zależności od podłoża i sposobu pracy:  
1 warstwa nanoszona szpachlą                 ok. 30 ml/m2 lub ok. 35 m2/l 
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem  ok. 100 ml/m2 lub ok.10 m2/l (100-120) 

 
Składowanie CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 

miesięcy.  
 
Fabrycznie lakierowany  AQUA-SEAL®GreenStar na wielu gotowych parkietach wykazuje dobrą 
parkiet  przyczepność. Jednak nie ma reguły i za każdym razem należy przeprowadzić próbę. Przed próbą należy 

zmyć gruntownie parkiet środkiem L94 Cleaner Wachsentferner, a następnie przemyć czystą wodą. Po 
wyschnięciu zmatować siatką 120. 

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

 
Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić 
żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną. 
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