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FK GELB
1.

Opis produktu: FK GELB grunt szpachlowy jest dobrze wypełniającym i szybkoschnącym lakierem
podkładowym do gruntowania parkietów i innych podłóg drewnianych. EK GELB powoduje rozjaśnienie
powierzchni parkietu. FK GELB jest gęstym żelem przeznaczonym do wszystkich lakierów parkietowych
bazujących na rozpuszczalnikach tj. lakier poliuretanowy UNO, lakier uretanowy L T-EXPORT. Grunt FK
GELB nie jest zalecany do gruntowania parkietów z drewna egzotycznego.

2.

Stosowanie: Materiałem należy szpachlować 2 warstwy "na krzyż". Unikać pozostawiania tzw. wąsów. Po
wystarczającym wyschnięciu powierzchnię można lakierować.

Czyścić narzędzia pracy rozpuszczalnikami.

3.

Schnięcie: W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilg otności powietrza można lakierować po
ok. 30-45 min. 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.

4. Zużycie: W zależności od podłoża i sposobu pracy:
2
2
1 warstwa nakładana szpachlą ok. 30-40 ml/m lub 25-30 m /l
5.

Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można
przechowywać co najmniej 12 miesięcy.

6.

Ograniczenia w zastosowaniu: Nie zaleca się stosować FK GELB na mocno i bardzo mocno obciążone
podłogi np. w szkołach lub restauracjach, do drewna egzotycznego i do podłóg mocowanych na
elastycznych klejach. Metody szpachlowej nie zaleca się generalnie też do starych, wcześniej woskowanych
podłóg z szerokimi szczelinami. Mogą, bowiem powstać problemy z przyczepnością do podłoża
spowodowane obecnością wosku. Do starych podłóg zaleca się stosowanie produktów gruntujących
nakładanych pędzlem lub zrezygnowanie z zastosowania lakieru podkładowego.

7.
•

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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