TECHNICKÝ LIST
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AQUA EDELLASUR PLUS
POPIS PRODUKTU
Je šetrná k životnému prostrediu, je na transparentné zušľachťovanie dreva na báz vodou
riediteľných syntetických živíc pre vnútorné a vonkajšie použitie. Edellasur Aqua sa
vyznačuje vynikajícím moriacim efektom s hedvábno lesklým povrchom. Má veľmi dobrú
penetračnú schopnosť, je dobre odolný proti atmosférickým vlivom , stály na svetle a
nezapácha. Špeciálne svetelné stabilizátory zajišťujú výbornú UV – ochranu. Edellasur
Aqua neobsahuje škodlivé látky.
POPIS PRODUKTU
Pre všetky rozmerové nestále
podlahy, obloženie atd.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
Štandardný odtieň:

Viskozita:
Hustota:
Objem sušiny:
Obsah sušiny:
Výdatnosť:

časti a drevené stavby ako sú drevené domy, balkóny,

modifikovaná dlho olejová alkydová živica s ochranným
pigmentom proti UV žiareniu.
bezfarebná, borovica, jasan, dub, pínie, teak, gaštan, palisander,
biela „ báza M“ a farebné krycie odtiene zo systému Henelit Mix
k farebnému vytváraniu.
Béžový odtieň sa používa k zosvetleniu alebo k renovácii ( ako
renovačný náter) pre zvetrané a tmavé drevá.
20“-25“ DIN53211 4mm/20°C
1,01±0,02g/cm3, u bielej a béžovej 1,24±0,02g/cm3
26-28 % podľa odtieňu, u bielej a béžovej cca. 32,5 %
28-29 % podľa odtieňu, u bielej a béžovej cca. 46 %
11-13,5m2/l pri 20-25 µm suchého filmu

UPOZORNENIE K SPRACOVANIU
Príprava podkladu:
U nosných stavebných dielcov a ohrozených oblastí (napr. vlhké trámy) je bezpodmienečne
nutné previesť základní náter s Imprägniergrund Aqua ako preventívna ochrana dreva.
SPRACOVANIE
Teplota pri spracovaní
Nezapracovávať pri teplote nižšej ako + 8°C a pri vlhkosti vzduchu a teplota objektu vetšej
než 80 %. Vysoká vlhkosť vzduchu alebo nízke teploty môžu predlžiť dobu schnutia. Pri
spracovaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu.
Nanášanie:

a) nový náter b) renovácia -

1x
Aqua impregnační základ
2-3x Edellasur Aqua
1-2x Edellasur Aqua
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TECHNICKÝ LIST
Spôsob nanášania:
Riedenie:
Výdatnosť:
Schnutie:
Pre lakovateľné:
Čistenie:
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natieraním, nanášanie valčekom, alebo máčaním; ( k natieraniu
použiť mäkký nylonový štetec).
pripravený ku spracovaniu – neriedi sa !
10 – 12 m2/ l pri 20-25 µm suchého filmu
rýchlo schnúci; druhá vrstva môže nasledovať už po 8 hodinách
sebou samým
Pracovné náradie ihneď po spotrební umyť vodou. Zaschnuté
úbytky lazúry je treba odstrániť rozpúšťadlom Soluplast D.

Skladovanie:

12 mesiacov v uzavretom originálnom obale pri teplote medzi
+10 a + 30°C Chráňte pred MRAZOM a CHLADOM !

Balenie:

750 ml, 2,5 l a 10 l

DÔEŽITÉ UPOZORNENIE
• Do poručujeme previesť najprv náterovú skúšku, preto že tu môže byť ovlivnovaný odtieň
lazúry skrz vlastnému sfarbeniu a zašednutiu podkladu dreva.
• Svetlé odtiene (napr. borovica) sa do poručuje len pre vnútorné použitie popr. pre
chránené vonkajšie oblasti.
• Bezfarebný Edellasur Aqua (tu nie je UV – ochrana) nesmie byť použitý pre vonkajšie
oblasti. Slúži len k zosvetleniu tmavších odtieňov.
• Dreviny, kde sú hojne obsadené látky (napr. ušľachtilé drevo, ktoré sú bohaté na živicu
alebo majú veľa sukou (vetvičiek a pod.) musia byť pri použití krycích odtieňov najprv
ošetrené s prostriedkom Hydro Allgrund.
• K vyhnutiu farebnému rozdielu farieb by malo byť použité balenie s tým istým číslom
šarže.
• Pred renovačným náterom musí byť zvetrané drevo zbavené starých náterov, prachu a
špiny, Kartágom s medeným drôtom a bezpodmienečne natreté základom
,,Imprägniergrund aqua farblos“ (bezfarebný, vodou riediteľný ochranný základ)
(spevnení sa podklad a tým sa docieli značné lepšia trvanlivosť ).
• Nespracovávajte na priamom slnku.
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