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1. Opis: AQUA-SEAL SmartHome jest jednoskładnikowym, szybkoschnącym lakierem. Jest on stworzony do
pokrycia parkietu i podłóg drewnianych w pomieszczeniach standardowo i średnio eksploatowanych.
AQUA-SEAL SmartHome jest produkowany wyłącznie w półmacie.

2. Użycie: AQUA-SEAL SmartHome nie rozcieńcza się, rozprowadza w trzech warstwach wałkiem lub 1
warstwa wałkiem i dwie krzyżowo po czym jeszcze 1-2 warstwy wałkiem. Nie lakierować poniżej 13°C.

3. Wskazówki związane z lakierowaniem wodnym: W przeciwieństwie do konwencjonalnych, bazujących
na rozpuszczalniku lakierach AQUA-SEAL SmartHome powinien być nakładany grubymi warstwami, tzn.
że nie należy zbyt silnie rozprowadzać materiału!

4. Możliwości gruntowania: Jeżeli z powodów optycznych zalecany jest grunt bazujący na
rozpuszczalnikach, poleca się wtedy L81 w połysku, który musi zostać zeszlifowany, lub Spezial –
Exotengrunt. Do zredukowania tzw. sklejania bocznego w przypadku drewna „nerwowego” np. buk, można
gruntować AQUA-SEAL Uni-Primer. Istnieje możliwość dodania AQUA-SEAL Katalysator do ostatniej
warstwy.

5. Schnięcie: Przy 23°C/50% względnej wilgotności powietrza, nakładanie wałkiem lub pędzlem: po ok. 90120 min. nadaje się do szlifowania i ostrożnego chodzenia. Warstwa szpachlowa: ok. 10 –20 min. W
przypadku złej wentylacji, niskiej temperatury, innej temperatury powietrza jak również zwiększonej
grubości warstwy schnięcie może być znacznie utrudnione. Nie obciążać powierzchni przed upływem 8-10
dni. Położyć dywany lub pielęgnować

6. Zużycie: Zależnie od podłoża i sposób pracy:
1 warstwa nakładana szpachlą
ok. 30 ml/m² lub ok. 33 m²/l
1 warstwa nakładana wałkiem lub pędzlem ok.120 ml/m² lub ok. 8 m²/l

7. Składowanie i transport: Chronić przed przymrozkami, transportować i przechowywać w suchym
i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach(ważność 6 miesięcy)

8. Korek: dla podłóg korkowych polecamy naszych „specjalistów”: AQUA-SEAL Monotop lub AQUASEAL 2K-PU.

9. Parkiet gotowy lakierowany fabrycznie: AQUA-SEAL SmartHome nie nadaje się do ponownego
lakierowania już polakierowanego fabrycznie parkietu korkowego.

10. Źródło: Powyższe rubryki naszego zbioru stanowią część składową poniższych pozycji:
-

Ogólne wskazówki użycia produktów do lakierowania parkietu
Czyszczenie i pielęgnacja polakierowanej / zaolejowanej podłogi
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