Aqua-Seal®2K-PU
Opis produktu

Aqua-Seal 2K-PU jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu. Produkt ten posiada
dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne, dlatego też zalecany jest na podłogi parkietowe
szczególnie intensywnie eksploatowane. Z uwagi na swoją elastyczność nadaje się do lakierowania surowego
korka. Aqua-Seal 2K-PU stanowi bezpośrednią alternatywę dla naszego sprawdzonego, rozpuszczalnikowego
lakieru UNO.
Giscode W2/DD+, Emicode EC1-R, abZ-Nr. Z-157-10-47

Stopień połysku

Lakier jest dostępny w wersji naturalwhite,royalmat, mat, półmat i połysk.

Szczególne
wskazówki

Żeby zmniejszyć ryzyko sklejania bocznego jako grunt można stosować lakier
podkładowy Aqua-Seal Flex-Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel, Classic BaseOil lub UniQuickPrimer.
Należy zwrócić uwagę, żeby nie pomieszać utwardzaczy do różnych stopni połysku. Mogłoby to długotrwale
zmienić żądany stopień połysku. Aby je rozróżnić należy szukać wskazówki na opakowaniu utwardzacza.

Użycie / lakierowanie

Aqua-Seal 2K-PU dobrze wymieszać, dodając utwardzacz w stosunku 10:1 (proporcje przygotowane
fabrycznie). Odczekać 10 min. 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. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne CO2, dlatego też nie należy zakręcać
szczelnie opakowania.
Nakładać wałkiem/ pędzlem 3 - 4 warstwy. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie
nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!

Szczególne zalecenia
dla lakierów wodnych

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach
warstwy AQUA-SEAL należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany).

Schnięcie

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno
miało wystarczająco dużo czasu 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 obciążać, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy.
2
2
1 warstwa nanoszona szpachlą międzywarstwowo ok. 30-35 ml/m lub ok. 30-35 m /l
2
2
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100-130 ml/m lub ok. 8-10 m /l

Składowanie

CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu lakier – 12
miesięcy, utwardzacz - 12 miesięcy.

Fabrycznie lakierowany
parkiet

AQUA-SEAL 2K-PU na wielu gotowych parkietach wykazuje dobrą przyczepność.
Jednak nie ma reguły i za każdym razem należy przeprowadzić próbę. Przed próbą zmyć gruntownie parkiet L94
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

