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Tulajdonságai:  

 
 Alkalmas:különösen nagy terhelésnek kitett  objektumokban 

 A különböző fatartalmú anyagokkal szemben jól zár 

 Egy komponensű, jó hézagkitöltő 

 Semleges szagú, oldószermentes 

 Csekély mértékben sötétíti a faerezet  

 Felhasználásra kész 

 Csak hengerléssel hordható fel 

 

 

Az alábbi 

anyagok 

alapozásához: 

  

 

 Minden forgalomban lévő parketta, faburkolat és padló,  egzóta fafajták, füstölt tölgy, 

illetve problémás fafajták, mint pl. juhar,bükk,kőris,gyümölcsfák 

 Parafa padlók 

 Régi padlók felújítása 

 Vizes parkettabevonatok 

 Padlófűtéshez nem alkalmas 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: Akrilát Copolimer 

Szín: Tejszerű 

Sűrűség: cca.1,04 gr/cm³ 

Állag: Alacsony viszkozitású  

Tisztítószer: Víz 

Feldolgozási hőmérséklet: 

Relatív páratartalom: 

Felhordás: 

Száradási idő: 

15-25 ºC 

35-75%, javasolt 40-65% 

Mikroszálas henger (75082) 

2-4 óra felhordásokként, két felhordás 

között éjszaka hagyja száradni 

Felhasználás: 100-120gr/m³ felhordásokként  

Száradás az első átlakkozásig: 

 

Legjobb felhasználhatóság: 

Raktározás: 

Fedőlakk felvitele legkorábban 6 óra 

múlva, maximum 36 óra az átlakkozásig 

12 hónapon belül, eredeti csomagolásban 

15- 30 °C között , megbontott göngyöleget 

jól bezárva,  lehetőleg mielőbb felhasználni  

Fagyra érzékenység: Igen 

GefStoffV.jelölés: Nincs 

GISCODE:                                                             W 1                                           

  

 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 1-2 

alkalommal hengerlünk (Forbo mikroszálas henger 75082) A felhordások között 2-4 óra 

szünet tartandó.Füstölt tölgy, gőzölt bükk,merbeau, néhány akácnál és más nehezen 

szívóképes fafajta esetében kétszer kell hengerelniahhoz, hogy  a fafelület teljes fedését 

elérjünk , hogy megakadályozzuk a faanyag tartalomnak a lakkrétegbe való jutását. 

A második felhordás után a záróalapozót  éjszaka hagyjuk  teljesen megszáradni. 



A 857 Aqua Safe egy rétegben történő felhordásánál a fedőlakk réteget Forbo vizes lakkal 

leghamarabb 6 óra elteltével, vagy az éjszakai száradás után lehet felvinni. 

 

 

Megjegyzések:  A záró alapozónál nem szabad közbenső csiszolást végezni és nem szabad az aljzatot 

kiegyenlíteni!  Az előírt száradási idők feltétlenül betartandók, mivel a  nem megszáradt 

záró alapozó a fedőlakk felhordásánál filmréteg képződést okozhat. 

Régi  olajozott padlók,  zárt többrétegű parketta felújításánál alternatív megoldásként a 

865 záró és egzóta alapozót használjuk, vagy kérjük  forduljon szaktanácsadónkhoz. 

A helyiség klimatikus feltételeinek a későbbi használat feltételeivel azonosnak kell 

lennie, hogy a parketta  méretváltozásait elkerüljük. 

A normális helyiséghőmérséklet  a feldolgozás alatt15-25 ºC, a levegő  relatív 

páratartalma  40-65% között legyen. 

Gondoskodjuk a száradáskor az egyenletes  szellőztetésről, huzat és közvetlen 

napsugárzás elkerülendő. 

A faerezetek sötétítése csak néhány fafajta esetében(pl. tölgy) érhető el. 

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

helyiség klimatikus körülményeit mindig vizsgáljuk meg. 

 

  

 

 

 

Figyelmeztetés: A 857 Aqua Safe  záró alapozó által okozott szennyeződéseket lehetőség szerint gyorsan, 

a munkakészülékeket a használat után azonnal mossuk le vízzel. 

Más gyártók műszaki adatlapjait vegye figyelembe. 

Ne használjon más lakkrendszert, mint amit itt megadtunk. 

 

 

Csomagolása: 10 l-es egyszer használatos kiszerelésben 

(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 2010.11.11, az   1.sz. változat érvényét veszíti 

 


