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Tulajdonságai:  Alkalmas:különösen nagy terhelésnek kitett  objektumokban 

 Viasszal helyettesített beeresztő olaj  szívóképes aljzatokra 

 Természetes olajok,kiváló minőségű viaszok alkalmazása 

 Oxidációval keményedik ki és hozzáadott keményítőtől vegyileg hálósodik 

 Gyorsan átszárad,ami a felület gyors igénybevételét biztosítja 

 Nyílt pórusos, aktívan levegőző selyem matt felületet képez 

 Háztartási vegyszerekkel szemben nagyon tűrő képes 

 Kevésbé szennyeződik, ezért könnyebben ápolható ,mint az 1K olajok 

 Spatulázható 

 Oldószer és vízmentes 
 

 
Felhasználás:  Kemény és lágy fa padlóburkolatokhoz 

 Deszkapadlóhoz,faburkolathoz,ipari padlóhoz,rezgő padlókhoz és fűtött 
aljzatokhoz 

 Belső használatra 
       

 

 
 
Műszaki adatok:  

Szín: 
A komponens           Keményítő komponens 
Sötét barna                       Átlátszó 

 Sűrűség: 0,96 g/cm³               cca.1,15g/cm³ 20 ºC.-nál 
 Állag: Közepesen viszkóz             Hígfolyású 
 Tisztító: 688-as oldat,890-es parketta alapozó 
 Keverési arány 9:1 tömeghányad 
 Felhordás: Kettős felületű spatula (75080) 
 Anyagszükséglet: Spatula felhordásokként cca.25-35g/m², 1l 30-

40m², fafajta és aljzattulajdonságoktól 
függően(végfa,fekvő szálak) 

 Fazékidő: Cca.2-3 óra, viszkozitás növekedésnél 
felismerhető 

 Közbenső száradási idő: Cca. 5-10 perc 20 ºC-nál 
 Első óvatos használat: 4 óra a második felvitel után 
 Végső kikeményedés: 24 óra ,szőnyeg leterítése csak 1-2 hét 

elteltével 
 Feldolgozási feltételek: 18-25 ºC anyag,helyiséghőmérséklet, 

35-65% relatív levegő páratartalom 
 Raktározás: 2 év, eredeti csomagolásban, felbontott 

göngyöleget légmentesen visszazárni, mielőbb 
felhasználni 

 Fagyveszélyes: 
GefStoffV jelzés: 

Nem, de besűrűsödhet,felolvasztható 
Nincs                            Xi(izocanátot tartalmaz) 

                    Ö 6 
 

 GISCODE: Ö 10 
 Biztonsági adatlapok: Kérésre 
*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.    

 
Aljzat: Az impregnálandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló 

anyagmaradvány rétegektől  mentesnek kell lennie. Parkettánál a durvacsiszolás után a 
fugákat 870 -es vagy 8801 fakitt  oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk 
 A finom csiszolást (120-150 Sz.M) a fafajtától és beszívódási képességtől függően 
végezzük el. Ahhoz ,hogy az anyag beszívódása tökéletes legyen ,elkerülendő az 



úgynevezett „tömített csiszolás” ami a  felület   nagyon finoman szemcsézett csiszolása 
által jön létre. A felületek és fal melletti területek feltétlen  egyenletesen  csiszolandók. 
 A hengeres csiszolás és a szélcsiszolás különbsége csiszolórács segítségével 
egyenlítendő ki. 

 

 
Feldolgozás: Használat előtt temperálni kell,majd  alaposan felkeverendő!  

A B komponenst  9:1 arányban az A komponensben homogénre és csomómentesre 
keverjük. Az anyagot  vékony rétegben,(cca. 25-35 g/m²) és egyenletesen, kettős 
spatula segítségével (75080) vékonyan és egyenletesen  hordjuk fel  a készre 
csiszolt és megtisztított felületre. 
Kevésbé  szívóképes,  és/vagy vastagabb fafajták esetében a felhordás mennyiségét 
csökkenteni kell ahhoz, hogy ragadás mentes, egyenletes száradást érjünk el 
 
Cca. 5-10 perc elteltével a többletanyagot zöld PAD ( 74207) segítségével a még 
nyers fafelületről eltávolítjuk. A PAD kezelést követően azonnal a második, majd  
szükség esetén a további felhordásokat végezzük el, a leírtakhoz hasonlóan. 
Optikailag egyenletes felületeléréséhez nem szabad, hogy többletanyag maradjon a 
felületen. Ezután fehér PAD (74205/74211) használatával még egyszer átdörzsöljük. 
Mivel a spatulázott felület nagyon gyorsan szárad, felület nagyság függvényében 
több egytárcsás gépet használunk, vagy kisebb szakaszokban dolgozunk. 
Normál klimatikus viszonyok (20 ºC / 50 % relatív levegő páratartalom) és megfelelő 
huzatmentes szellőztetés esetében a száradási idő cca. 4 órát tesz 
A hosszabb száradási időt  okozó körülmények esetén ( alacsonyabb hőmérséklet, a 
nem megfelelő szellőztetés, bizonyos fafajták tulajdonságai)a teljes megszáradás 
szükséges. 
 
A megadott anyagokon  kívül  más anyagokkal ne keverje össze. A fazékidő 
elteltével ( feldolgozható  a viszkozitástól függően cca. 2-3 óra )már nem 
alkalmazható. 

 

 
Ápolási 
útmutatás: 

A DIN 18356 alapján impregnált parkettafelületeket folyamatosan ápolni kell. 
Ehhez javasolt a 861 padlótej és a 892 padlószappan használata. 
 A használati utasításokat vegye figyelembe és bizonyítható módon tudassa a 
felhasználóval. 

 

 
Tisztítószer: A 869 2K-High Solid olaj-viasz által okozott szennyeződéseket lehetőség szerint 

gyorsan, a munkakészülékeket használat után azonnal  688-as , vagy 890-es 
parketta alaptisztítóval tisztítsa meg. 

 

 
Biztonsági 
útmutatás: 

A folyékony anyaggal átitatott feltörlő ruhák, vagy PAD-ek használat után azonnal 
kimosandók, vagy egy légmentesen zárható fémtartályba őrizendők.(öngyulladás 
veszélye !! ) 
 
Vegye figyelembe a biztonsági adatlap utasításait!! A termék 2- butanonoximet és 
kobaltkarboxilátot tartalmaz, melyek allergiás tüneteket okozhatnak.  

 

EU határértékek 
ezen termékre:  

Az EU 2004/42 előírása a használatra kész termék maximális VOC 
anyagtartalmára az A termékkategória esetében A/i:500 g/l(2010) 
 
Jelen termék maximális VOC tartalma ˂  50 g/l 
 

 

 
Csomagolása: 0.9 l+0,1 l    egyszer használatos kiszerelésben,nettó  

 
 

 



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. A 
szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. 
Németországon kívül a mindenkori nemzeti szabályok és előírások alkalmazása  
érvényesül, melyeket a felhasználónak ismernie kell.  
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 2010.08.16, a 2010.06.22.-as kiadás érvényét veszti. 

  


