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Tulajdonságai:  

 
 Alkalmas: nagy  igénybevételnek kitett  létesítményekben 

 Alkalmas fafajták esetében erősen vöröses színű faerezet sötétítés 

 Magas kitöltő képesség, egykomponensű 

 Semleges szagú 

 Használatra kész  

 Hengerelhető 

 Nem alkalmas padlófűtéshez 

  

 

 

Alapozás: 

  

 

 minden forgalomban lévő parkettához, faburkolat és padlóhoz, ahol melegséget 

árasztó faerezet sötétítés, vagy színezés megengedett 

 Vizes alapú Forbo parketta bevonatok előtti használat 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: Akrilát  

Szín: Tejszerű 

Sűrűség: cca.1,02 gr/cm³ 

Állag: Alacsony viszkozitású  

Tisztítószer: Víz 

Felhordás: 

Közbenső száradási idő: 

Aqua mikro szálas henger (75082) 

Cca. 1-2 óra felhordásokként 

Felhasználás: Hengerelve cca.130gr/m³ felhordásokként    

Relatív páratartalom: 

Feldolgozási hőmérséklet: 

Legjobb felhasználhatóság: 

Raktározás: 

35-75%,javasolt 40-65% 

15-25 ºC 

12 hónapon belül, eredeti csomagolásban 

Jól bezárva normál hőmérsékleten       (15-

30 ºC),bontott kiszerelést,jól visszazárni, 

mielőbb felhasználni  

Fagyra érzékenység: Igen 

GefStoffV.jelölés: Nincs 

GISCODE:                                                             W 2+                                            

  

 Biztonsági adatlap:                                     Kérésre kapható 

                               *a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként    

                                 kezelendők. 

 

Aljzat: A bezárandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló 

anyagmaradvány rétegektől  mentesnek kell lennie. A durvacsiszolás után a fugákat 2mm 

szélességig 8801 Aqua - fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. Cca. 30-60 

perc száradási idő elteltével a finom csiszolás következik (100-120-as szemcseméret) 

 

 

Felhasználás:  

 

A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk. A készre csiszolt és feltisztított padlón 1 alkalommal 

hengerlünk (Forbo mikroszálas henger 75082).A hengerlés utáni száradás   cca. 1-2 óra.Ezt 

követően történhet a bevonás  Forbo Aqua lakkal. Gondoskodjuk a száradáskor az egyenletes  

szellőztetésről, huzat és közvetlen napsugárzás elkerülendő. 

. 

 

 



 

Megjegyzések:  

 

Az alaplakkon soha sem szabad közbenső csiszolást végezni. Az alapozás felhordása 

mindig egyenletes és teljes felületű legyen! 

Egzóta fafajták, akác,kőrisfa, füstölt kőris vagy régi parketták felújításakor használja a 

865 záró és egzóta alapozót, vagy érdeklődjön szaktanácsadónknál. 

A helyiség klimatikus feltételeinek a későbbi használat feltételeivel azonosnak kell 

lennie, hogy a parketta  méretváltozásait elkerüljük. 

Vegye figyelembe  a parketta gyártók utasításait. A fa nedvességtartalmát , valamint a 

helyiség klimatikus körülményeit mindig vizsgálja meg. 

Káros anyagban szegény anyagok használata során is ügyelni kell az általános biztonsági 

intézkedésekre.   

 

 

 

 

Figyelmeztetés: Szennyeződéseket lehetőség szerint gyorsan, a munkakészülékeket a használat után 

azonnal mossuk le vízzel. 

 

 

 

 

 

Csomagolása: 10 l-es egyszer használatos göngyölegben , nettó  

( 2 db kartonban,54/paletta) 

 

 

Feltétlenül 

figyelembe veendő: 

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és  

tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal  

ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a 

felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!  

Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül  

jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik 

lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. 
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 

 

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 

rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk  érvényét veszíti. 

Aktuális kiadás 2010.08.20 , a 2010.07.21.-i kiadás érvényét veszíti.    

 


