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Aqua-Seal W 1
1.

Opis: Aqua-Seal W 1 jest dwuskładnikowym, wodnym lakierem poliuretanowym. Produkt jest wytrzymały na
ścieranie, wysoce odporny na chemikalia i zalecany na mocno używane podłogi. Ze względu na swoją elastyczność
nadaje się na podłogi korkowe także bez lakieru podkładowego AquaOil-Primer. Aqua-Seal W1 stanowi alternatywę
dla sprawdzonego już lakieru poliuretanowego UNO. Produkt ten jest dostępny w macie. Aqua-Seal W1 jest naszym
pierwszym produktem na rynku, który jest „ bezrozpuszczalnikowy” zgodnie z TRGS 617. W kombinacji z AquaOilPrimer uzyskuje się intensywność i wygląd, które są zbliżone do powierzchni zaolejowanych.

2.

Wskazówka: Aqua-Seal W1 może być także stosowany bez Primera. Zalecamy jednak kombinację z AquaOil-Primer
w systemie AquaOilKombi. Alternatywnie w celu zredukowania sklejania bocznego i gdy pożądany jest mniej
intensywny ton można użyć również Aqua-Seal UniPrimer.

3.

Zastosowanie: Aqua-Seal W1 dobrze wymieszać tuż przed użyciem w stosunku 20:1 z utwardzaczem Aqua-Seal W1
Harter w oryginalnym opakowaniu lub w wiadrze. Mieszanka ta jest przydatna do lakierowania wałkiem przez 2
godziny. Przez jeden dzień lakier pozostaje płynny, jednak można używać go jako grunt do nakładania szpachlą. Czyli
należy wymieszać tylko tyle ile potrzeba. Z lakieru wydziela się CO2. Pojemnika nie należy zamykać hermetycznie.
Materiał rozprowadzać w 2-3 warstwach wałkiem lub pędzlem. Proszę wziąć pod uwagę przy stosowaniu
AquaOilKombi-System również wskazówki znajdujące się w opisie technicznym AquaOil-Primer. Przed
lakierowaniem w AquaOilKombi-System fugi wypełnić Aqua-Seal Pafuki. Fugowanie jak i ostatni szlif powinny
nastąpić bezpośrednio przed położeniem warstwy. W przypadku bardzo kruchego lub porowatego wypełnienia fug,
może wystąpić „pocenie” oleju z fug po nałożeniu pierwszej warstwy wałkiem. W tym przypadku przed nałożeniem
drugiej warstwy wałkiem należy zmatowić powierzchnię i nanieść warstwę lakieru szpachlą.
Zalecany AquaOilKombi-System
2
1 x szpachla
AquaOil-Primer ok. 20-30 ml/m
schnięcie przez noc
2
1 x wałek/pędzel
Aqua-Seal W 1 ok. 110-150 ml/m
schnięcie ok. 3-4 godziny
2
1 x wałek/pędzel
Aqua-Seal W 1 ok. 110-150 ml/m
W przypadku ekstremalnie silnych obciążeń dodatkowo:
2
1 x wałek/pędzel
Aqua-Seal W 1 ok. 110-150 ml/m
W przypadku normalnego obciążenia ( zwykłe pomieszczenie mieszkalne) można:
2
schnięcie przez noc
1 x szpachla
AquaOil-Primer ok. 20-30 ml/m
2
1 x szpachla
Aqua-Seal W 1 ok. 30-40 ml/m
schnięcie ok. 30 min.
2
1 x wałek/pędzel
Aqua-Seal W 1 ok. 150-180 ml/m
Matowienie międzywarstwowe w AquaOilKombi-System nie jest konieczne.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Specjalne wskazówki dotyczące lakierów wodnych: W przeciwieństwie do lakierów konwencjonalnych,
rozpuszczalnikowych lakierów Aqua Seal należy nanosić obficie. Materiał nie powinien być silnie
rozprowadzany.
0
Schnięcie: Przy 23 C/50% wilgotności względnej po ok. 3-4 godz. nadaje się do matowania i ostrożnego
używania. W przypadku braku wietrzenia, niskiej temperaturze, innej wilgotności powietrza jak również
grubszej warstwy lakieru, schnięcie może być wydłużone. Nałożenia warstwy Aqua-Seal W1 na AquaOilPrimer musi nastąpić najpóźniej do 3 dni. Nie obciążać przed upływem 8-10 dni, nie kłaść dywanów ani nie
pielęgnować.
Zużycie: zależnie od podłoża i sposobu pracy:
2
AquaOilKombi-System:
1 warstwa szpachlą
AquaOil-Primer ok. 20-30 ml/m
2
1 warstwa wałkiem lub pędzlem
Aqua-Seal W 1 ok. 120-150ml/m
Składowanie i transport: chronić przed mrozem, transportować i przechowywać w suchych i chłodnych
warunkach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.
Fabrycznie lakierowany parkiet gotowy: Aqua-Seal W 1 nie nadaje się do nakładania na parkiet gotowy
lakierowany fabrycznie.
Odnośniki: Następujące informacje obowiązują jako część składowa niniejszego opisu technicznego
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
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Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy ( karta charakterystyki niebezpiecznych
substancji)
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