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AQUA-SEAL ECO-GOLD
1.

Opis produktu: AQUA-SEAL Eco-Gold jest rezultatem intensywnej pracy badawczej. Może on być stosowany bez
dodatku katalizatora na podłogach średnio obciążonych. AQUA-SEAL Eco-Gold jest kombinacją na bazie
polimeryzowanych dyspersji poliuretanowych wyróżniająca się wyjątkową odpornością i łatwością stosowania. Dzięki
optymalnie dostosowanej fazie schnięcia (długi czas nakładania wałkiem) jest wyjątkowym produktem w swojej klasie.
Eco-Gold posiada wysoką odporność na zarysowania i ścieranie, wyśmienite właściwości wypełniające i doskonała
płynność. AQUA-SEAL Eco-Gold nie jest przeznaczony do podłóg korkowych.

2.

Szczególne wskazówki: AQUA-SEAL Eco-Gold wykazuje ogólnie dobrą przyczepność na różnych podkładach, jak
np. AQUA-SEAL Uniprimer, AQUA-SEAL Eurotrend, Spezial Exotengrund, L81 w połysku, L T-Export i innych.
L T -Export można stosować jako lakier podkładowy w celu ograniczenia efektu sklejania płaszczyzn bocznych
parkietu. Przed nałożeniem warstwy lakieru nawierzchniowego, lakier L T-Export, po całkowitym wyschnięciu, musi
zostać gruntownie zmatowiony (ziarno 120). Także L81 w połysku i UNO należy przed pokryciem innym lakierem
dokładnie zmatowić. Nie matować innych lakierów podkładowych (możliwość przetarcia warstwy do surowego
drewna).
Tłuste gatunki drewna, jak np. Teak lub Oliwka należy zagruntować przy pomocy Spezial Exotengrund. Nie matować
lakieru podkładowego. Ciemne drewna, jak np. również czereśnia i grusza można dla uzyskania ciekawego efektu
optycznego ( wyeksponowanie usłojenia i barwy drewna) zagruntować L81 w połysku. Zwrócić uwagę na bardzo silny
efekt sklejania płaszczyzn bocznych parkietu!

3.

Stosowanie: AQUA-SEAL Eco-Gold można nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub szpachli metalowej (na krzyż).
Nakłada się trzy jednakowej grubości warstwy. W wypadku bardzo chłonnych podłoży zaleca się rozcieńczenie
materiału na pierwszą warstwę z wodą destylowaną (max.5%). Nie lakierować w temperaturze poniżej +13°C. Na
gatunkach problematycznych, jak buk, klon, jesion nie nakładać lakieru szpachlą.

4.

Schnięcie: W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgo tności powietrza: ok. 120 minut do rozpoczęcia
matowienia. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy
czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i
nie przykrywać dywanami.

5.

Zużycie: w zależności od podłoża i sposobu pracy.
1 warstwa nanoszona szpachlą:
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem:

2

2

ok. 30-35 ml/m ok. 30-35 m /l
2
2
ok. 90-120 ml/ m lub ok. 8-12 m /l

6.

Składowanie: CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu
co najmniej 6 miesięcy.

7.

Fabrycznie lakierowany parkiet, AQUA-SEAL Eco-Gold wykazuje na wielu rodzajach parkietu lakierowanego
fabrycznie dobrą przyczepność, jednak z powodu dużej różnorodności produktów tego typu nie można jednoznacznie
określać jego przydatności do pokrycia konkretnego rodzaju podłogi. Z zasady każdorazowo użytkownik powinien
wykonać próbne lakierowanie. Przed wykonaniem próby podłogę najlepiej gruntownie przemyć przy pomocy L 94
Wachsentferner (biały lub beżowy pad).

8.

Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
•
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
•
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
•
Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)
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