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Tulajdonságai:  

 
 záró különféle fatartalmú anyagokhoz 

 záró régi fapadlók felújításánál viaszmaradványokhoz 

 könnyű, meleg tónusú   

 gyorsan száradó 

 feldolgozásra kész 

 kizárólag hengerrel való felhordás 

 nincs oldal összeragadás 

  

 

 

Alapozás: 

  

 

 minden forgalomban lévő parkettához,kifejezetten alkalmas egzóta fatípusokhoz 

 régi fapadlók felújításánál, ahol vélhetően viasz, ápolószer maradványok 

feltételezhetők 

 

 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: Oldott  szintetikus polimer 

Szín: Sárgás 

Sűrűség: cca.0,82 gr/cm³ 

Állag: Alacsony viszkozitású  

Tisztítószer: Spiritusz 

Felhordás: 

Felhasználás: 

Henger, kefe 

Kefe/henger  130-150 gr/m² 

*felhordásokként 

(hibátlan bezárásbiztosítandó) 

Száradási idő 1.felhordás: cca. 60-90 perc   

Száradási idő 2.felhordás: 

Legjobb felhasználhatóság: 

 

cca. 2-12 óra 

12 hónapon belül  eredeti csomagolásban 

jól bezárva, lehetőleg mielőbb felhasználni  

  

Fagyra érzékenység: nem 

GefStoffV.jelölés:                                                             F, könnyen gyullad                                           

GISCODE: G 1 

  

Biztonsági adatlap:                                     

                                          

 kérésre kapható 

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

                                      kezelendők.órával.Ebben az esetben 

 

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

anyagmaradvány rétegektől  mentesnek kell lennie. Olaj, ápolószer, vagy 

viaszmaradványok messzemenően eltávolítandók. 

A durvacsiszolás után a fugákat 2mm szélességig 870- fakitt oldattal –80-as 

szemcseméretű csiszolóporral keverve- elsimítjuk. Ezután a finom csiszolás következik 

(120-as szemcseméretig) 

 

 

Felhasználás:  

 

A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk. 

A készre csiszolt és megtisztított fapadlóra  tolókával, vagy hengerrel egyenletesen és 

bőségesen, hiba nélkül a 865 záró és egzóta alapozót felhordjuk. 

Az első felhordott réteg száradása után egy második réteg felhordása következik, előnyös az 

első felhordással keresztirányban. Az átszáradás után, cca 2-12 óra elteltével egy könnyed 120 

–as szemcseméretű , vagy még finomabb csiszolópapírral, majd ezt követően Forbo Aqua 

lakkal , vagy Forbo parkettabezáróval bevonjuk. 



A 865 záró és egzóta alapozót ne használja 858 Aqua lack M Protect anyaggal együtt. 

A 865 záróalapozót nem kell simítani, mivel a felhordandó mennyiség a zárásra nem elegendő 

és tapadási problémák is előfordulhatnak. 

Zsírgazdag fatípusokat ( mint pl. Lapacio) gondosan kétszer kell 865 záróalapozóval  

kezelni, átfedő egyenletes bevonásként, a gyöngyözö hatás elkerülése céljából. 

Régi, többrétegű bevont padlók esetében egész a nyers farétegig kell  csiszolni. 

A 865 záró és egzótaalapozóban lévő oldószer csökkenti  a duzzadást és a fedőlamellák 

lehetséges leválását későbbi újbóli bevonásnál. Mindazonáltal az UV bevonatok maradványai 

a tapadást csökkenthetik. 

vastagabb fáknál és / vagy magasabb páratartalom esetében a száradási idő meghosszabbodik, 

több, mint 1 órával. Ezekben az esetekben fűtésről és levegő cseréltetésről gondoskodni kell. 

 

A helyiség hőmérséklete a feldolgozás ideje alatt 15-25 °C, a relatív páratartalom 50-60 % 

között kell, hogy legyen.Gondoskodni kell arról, hogy a száradás ideje alatt a légmozgás 

egyenletes legyen. Léghuzat és közvetlen napsugár elkerülendő. 

 

** égetett hatás csak néhány fatípusnál érhető el ( pl. tölgy) 

 

 

 

 

 

Tisztítószer:  A 865 záró és egzóta alapozóval okozott szennyeződéseket lehetőleg gyorsan, a 

munkakészülékeket azonnal használat után spiritusszal tisztítani. 

 

EU határértékek : Az EU 2004/42 rendelete ezen használatra kész állapotban lévő  termékben 

(termékkategória A/h/Lb) a maximum VOC tartalmat 750 gr/l (2007) /750 gr/l                        

                                  (2010) határozta meg 

                                   Ez a termék max. 750 gr/l VOC tartalmú 

  

 

 

Biztonsági 

utasítások: 

A termék veszélyes anyagokat tartalmaz!! Kérjük a biztonsági adatlapban lévő 

utasításokat figyelembe venni. 

 

 

Figyelmeztetés: A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon kívül a  

mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége. 

Más termékek műszaki adatlapjait kérjük vegyék figyelembe. 

csak az itt megadott lakkrendszert használja. 

 

 
Csomagolás: 10 l kanna, netto 

 

 

 
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 



afelhasználási 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 2008.12.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


