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Tulajdonságai:  

 
 Vizes 

 Gyorsan száradó, átcsiszolható 

 Hígítás nélkül hosszú ideig felhasználható 

 Kitűnő szilárdságú a fugákban 

 Semleges szagú 

 Mindenféle fafajta csiszolóporral keverhető, jól kitölt 

 Könnyedén pasztaszerű, könnyen keverhető 

 

  

 

 

Felhasználható: 

  

 

 minden forgalomban lévő parkettához, faburkolat és padlóhoz 

 2 mm-es fugaszélességig használható 

 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: PVAc 

Szín: Tejszerű 

Sűrűség: cca.1,06 gr/cm³ 

Állag: közepes viszkozitású  

Tisztítószer: víz 

Felhordás: 

 

Száradási idő: 

sima spatula, kettős felületű spatula 

(rozsdamentes) 

fugamérettől, hőmérséklettől és levegő 

páratartalomtól függően cca. 30 perc múlva 

csiszolható 

Felhasználás: 50-150 gr/m² függ a padló és a fuga 

állapotától,nagyságától 

,hőmérséklettől,páratartalomtól   

 

Engedélyezett raktározás: 

 

6 hónapig ,eredeti csomagolásban , 30 ºC 

alatt  

  

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 tömítendő  felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló 

anyagmaradvány rétegektől  mentesnek kell lennie.  

A padlónak durva csiszolásúnak kell lennie.(80-as szemcseméret, vagy finomabb) 

 

 



Feldolgozás A feldolgozás megkezdése előtt vödörben jól felkeverni,  hogy a keletkezett üledék  lehetőség 

szerint  jól elkeveredjen. 

 

Csiszolóporból, lehetőleg ugyanabból a faanyagból (80-120 szemcseméret) egy könnyen 

simítható pasztát keverünk(cca. 15% csiszolópor hozzáadása). Túl vastagra kevert paszta nem 

éri el a megfelelő oldaltapadást a fugában és a csiszoláskor kiszakad, a túl vékony  paszta 

tömítetlen lukakat hagy hátra. 

Szálkás csiszolópor ( különösen egzótafák esetében) rossz keverési viszonyhoz vezet, s a 

fugában való bedolgozást megakadályozza. Itt célszerű a csiszolópor mennyiségét csökkenteni. 

Javasolt a keverést egy külön keverőedényben homogén elvégezni. A padlót diagonálisan kettős 

felületű spatulával simítsa, ezalatt a fatömítő a fugarésekbe erősen behatol. Szükség szerint ezt a 

folyamatot megismételjük. 

Cca. 30-60 perc eltelte után egy durvacsiszolás következik (60-as szemcseméret),majd 

finomcsiszolás (100-120-as szemcseméret) ,vigyázva arra, hogy  a parketta felületen a fatömítő  

maradványai ne maradjanak. Legtöbb esetben elegendő egy finomcsiszolás 100-as 

szemcsemérettel. . Ezt követően megtörténhet a felépítés a kedvelt Forbo bezáró rendszerekkel / 

olajokkal. 

2 mm feletti fugáknál speciális fugatömítő anyagot használjon a fapadló színének megfelelően. 

   

 

 

Tisztítás:  A 8801 Aqua  fatömítő oldat  által okozott szennyeződéseket lehetőség szerint gyorsan, a 

munkakészülékeket  azonnal használat után vízzel tisztítjuk. 

 

Figyelmeztetés:       Más burkolási anyagok műszaki adatlapjait vegye figyelembe.    

                                    A szakma idevonatkozó normái ,szabályai figyelembe veendők.  

                                    Németországon kívül a  mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete  

                                    a felhasználó felelőssége.            

 

                                    

                                   

 

 

  

 

 

Csomagolása: 5 l, 10 l-es kannában, 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 hiánya a szavatosság elvesztésével jár. 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 2008.05.08 

 


