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AQUA PARKET
Lak na parkety - podlahy

POPIS PRODUKTU
Je to jednozložkový na vodnej báze PUR - náterový lak. Lak sa používa pre dokončenie
parketových a drevených podláh. Je šetrný k životnému prostrediu. Má vysoký obsah sušiny,
rýchlo schne a výborná brúsiteľnosť laku zaručuje racionálnu prácu. Vďaka chemickému
samozosietneniu pojiva ja Aqua Parket vhodný pre stredne a silno namáhané povrchy. Aqua
Parket je možné použiť taktiež k lakovaniu veľmi kvalitných nábytkových povrchov.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Viskozita

20 ± / - 2“ 4mm / 20ºC

Farebný tón
Špecifická hmotnosť

bezfarebný
1,04 ± 0,02 g/cm³

Stupeň lesku

Hodvábne matný, lesklý

Hodnota pH

7,7 ± 0,02

MFT

Pod teplotou + 12ºC

SPRACOVANIE
Spôsob nanášania

Natierať, nanášať valčekom, striekať,

Brúsenie parkiet:

Posledný brús pred lakovaním musí byť prevedený zrnitosťou
120 alebo jemnejšou. Plocha pripravená k lakovaniu nesmie
obsahovať brusný prach a iné nečistoty.

Spotreba
Základný náter :

70 – 90 g/m²

(10 – 14 m²/l)

Vrchný náter :

100 – 150 g/m²

(6 – 10 m²/l)

Pri trojnásobnom nátere: na 1 m² cca. 0,4l.
Schnutie:

Prvý a druhý priebeh lakovania po cca. 30 minútach.

Prostredníctvom štetcu:

cca.1 – 2 hod..

Zaťaženie:

Cca. 12 hod.

Čistenie:

Cca. po 8 dňoch

Plné zaťaženie:

Cca. po 14 dňoch.

Životnosť

12 mesiacov v originálnom balení pri teplote 10 – 30 ºC

Balenie

1l, 5l, 10l a 25l – na prianie je možná dodávka taktiež
v 120 l a 200 l sude alebo v kontajnery.
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APLIKÁCIA
1.

3 nátery so štetcom alebo valčekom

2.

2 vrstvy Aqua Parket nanášať nehrdzavou, neozubenou
oceľovou špachtľou (stierkou), dokončiť 2 nátery so štetcom
alebo valčekom.

3.

Medzibrúsenie
Riedenie

Pre drevenú dlažbu, podlahové dosky, parkety na vyhrievanú
podlahu do poručujeme ku zníženiu ne bezpečia postranného
lepenia jeden základný náter pre tento účel použite s obvykle
doporučeným špárovacím základom alebo špárovacím
tmelom, nakoniec 2 nátery Aqua Parket so štetcom alebo
valčekom.
Nasleduje po nanesení tmelu poprípade pred posledným
náterom štetcom alebo valčekom (zrnitosť 150 – 180). Pokiaľ
bude prebrúsenie prevedené strojovo, tak to musí byť po
ploche prevedené rýchlo a bez veľkého tlaku.
Aqua Parket je hotový ku spracovaniu a nesmie sa riediť.

NÁVOD NA OŠETRENIE
• Rovnomerne stierať vlhkou handrou (1x týždenne)
• Veľké nečistoty odstrániť s neutrálnym čistiacim prostriedkom
• Najmenej 1x mesačne sa prevádza ošetrenie s obvyklým ošetrujúcim prostriedkom na
parkety, tým sa zvyšuje životnosť náteru.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
• Pred spracovaním dobre rozmiešať!
• Chrániť pred mrazom
• Nesmie prísť do styku s rozpúšťadlami
• Pracovné náradie po použití dôkladne umyť pod tečúcou vodou
• Zaschnutý úbytok laku odstrániť s Reiniger Aqua
• Pri používaní vodných a rozpúšťadlových lakov s jedným náradím, potom sa k čisteniu
použije Umntezer Aqua
• Pri použití na pripravenú novú alebo starú podlahu (hlavne starú podlahu) je treba
previesť skúšku pevnosti na malom mieste. V každom prípade musí musia byť staré
podlahy zbavené od voskov, čistiacich prostriedkov a iných nečistôt
• Lak je treba dobre uzatvárať a chrániť pred prístupom vzduchu!
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