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SPEZIAL-EXOTENGRUND
1. Opis produktu:  Spezial-Exotengrund jest jednoskładnikowym dobrze zamykającym pory drewna lakierem

podkładowym na bazie alkoholu. Spezial-Exotengrund nadaje się do drzew egzotycznych z uwagi na dobrą
izolację zawartych w nich substancji barwnikowo-oleistych. Także pozostałości wosku w szparach starych
podłóg będą dobrze odizolowane. Lakier podkładowy Spezial-Exotengrund ma zastosowanie do wszystkich
lakierów nawierzchniowych na bazie rozpuszczalników,  a także AQUA-SEAL Euroline, AQUA-SEAL Eco-
Gold oraz lakieru AQUA-SEAL 2K-PU. Dzięki zastosowanie gruntu Spezial-Exotengrund drewno zachowuje
swój  naturalny  odcień.  Lakier  ten  zapewnia  doskonałą  przyczepność  do  wszystkich  rodzajów  drewna
i kładzionych na nim lakierów nawierzchniowych. Podkład powoduje rozjaśnienie powierzchni.

2. Stosowanie:  Spezial-Exotengrund  nakładać  wałkiem lub  pędzlem (1  warstwa)  albo szpachlą  metalową
(2 warstwy), zwracając uwagę, aby nie zostawić rys i tzw..wąsów. Szpachli. W razie stosowania jako podkład
pod AQUA-SEAL Euroline i AQUA-SEAL Eco-Gold, AQUA-SEAL 2K-PU preferować nakładanie wałkiem lub
pędzlem. Przy problematycznych podłogach zaleca się używania szerokiego płaskiego pędzla, aby uzyskać
efekt głębszego penetrowania drewna. Podłóg posiadających szerokie szpary zabrudzone pozostałościami
wosku nie szpachlować.

3. Schni ęcie:  W normalnym klimacie 23°C/50% wilgotno ści powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem
ok. 45 min., w procesie szpachlowania ok. 20 min. na warstwę. 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 rodzaju podłoża:

1 warstwa szpachlowa: ok. 20-30 ml/m2 względnie 30-50 m2/l
1 warstwa nakładana wałkiem/pędzlem: ok. 80-100 ml/m m2 względnie 10-12 m2/l

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

Ograniczenia w zastosowaniu: Nie zaleca się stosowania Spezial-Exotengrund na intensywnie lub bardzo intensywnie
użytkowane powierzchnie, np. l restauracjach. Niewielkie pozostałości wosku na powierzchni drewna i w szczelinach
zostają odizolowane w takim stopniu, że nie wpływają na schnięcie i utwardzenie lakieru nawierzchniowego. Na buku
w  połączeniu  z  i  AQUA-SEAL  Eco-Gold  należy  Spezial-Exotengrund  nakładać  dwa  razy  wałkiem.  Spezial-
Exotengrund nie może być użyty jako podkład pod AQUASEAL Eurotrend.

6. 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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