
  
 
 

 
 

MAXIMUS Ecowood 2K 
 
1. Opis produktu:  Maximus Ecowood 2K jest poliuretanowym, dwuskładnikowym lakierem wodnym 

zawierającym specjalne żywice co nadaje podłogom dębowym super matowy (3 – 5 gl ), 
bardzo naturalny wygląd. Można stosować także na ciemne podłogi – przeprowadzić 
próbę 
Własności mechaniczne i odporności na działanie domowej chemii, stawiają ten lakier w 
czołówce profesjonalnych lakierów.Do lakierowania parkietów w miejscach o dużym 
natężeni ruchu np. obiektach użyteczności publicznej.  
 

2. Warunki pracy:  Temperatura min. 15 do 25°C i względna wilgotność powietrza 35 - 75%  
W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i 
przeciągów 
 

3. Zużycie:    Ok. 70 – 80 ml/m2 na warstwę  Zalecamy wałek tzw. „microfazer” 8 mm. 
 
4. Schnięcie: Po 48 godzinach lekki ruch. Końcowe parametry lakier osiąga po 10 - 14 dniach. Przed 

tym czasem nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać. Przy złym 
wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości 
warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. 
 

5. Stosowanie: Podłoga musi być wyszlifowana, czysta, bez resztek olejów, wosków i silikonów. 
Wyfugowana np. Maximus Aqua Fugen, Maximus Fugen, Maximus Holzkitt. 
Lakier należy przed użyciem dobrze wymieszać, a po dodaniu utwardzacza  w stosunku 
10:1 ponownie dokładnie wymieszać i odstawić na 10 minut. Przed lakierowaniem 
przecedzić przez drobne sitko lakiernicze lub pończochę.  Zużyć w ciągu 2 godzin. 
Po 4 – 12 godzinach można kłaść następną warstwę bez matowania - „mokre na mokre” 
. Należy wziąć pod uwagę praca drewna, dlatego zalecamy jedną warstwę dziennie ). Po 
24 godzinach konieczne matowanie papierem 220 – 320 lub siatką 180. Przed upływem 
24 godzin siatka może się zabijać.. Pyłosuchość po 30 min. 
W szczególnie niekorzystnych warunkach, niska wilgotność, można dolać 5% 
destylowaniej wody do lakieru, wymieszać i dodać utwardzacz. 
Można stosować na starannie spedowane oleje Lios po ich bardzo dobrym wyschnięciu 
po 4 dniach. 
 

6. Składowanie:  W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można 
przechowywać, przynajmniej 12 miesięcy.  
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Szkodliwy przy wdychaniu. Podrażnia system oddechowy. Może uczulać przy kontakcie ze skórą. 
Przechowywać opakowania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Działa szkodliwie w 
kontakcie ze skórą. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednie rękawice.  
Zawiera: Hexamethylene-1,6 diisocyanate, homopolymer, hydrophilic aliphatic polyisocyanate 

 
 
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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