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Tulajdonságai:  

 
 Jól kitöltő aljzatalapozó 

 Csökkenti a lakk felgyülemléseket ,javítja a felület optikáját 

 A vékony fugákat bezárja, nem szükséges fakitt (csiszolópor) alkalmazása 

 20-180 percen belül átlakkozható 

 Feldolgozás alatt nem pereg ki  

 Használatra kész 

 NMP mentes 

 

 

Alapozás: 

  

 

 Minden forgalomban lévő parkettához, faburkolathoz és padlóhoz,különösen a 

fugában gazdag formákhoz 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: Akrilát  diszperzió 

Szín: Tejszerű 

Sűrűség: cca.1,02 gr/cm³ 

Állag: Állékony  

Tisztítószer: Víz 

Felhordás: 

Száradási idő: 

Kettős felületű spatula(75080) 

20-30 perc  

Felhasználás: 20-30 gr/m³felhordásokként a fa csiszolat 

függvényében 

Feldolgozási hőmérséklet: 

Relatív páratartalom: 

Legjobb felhasználhatóság: 

15-25 ºC 

35-75%, javasolt 40-65% 

12 hónapon belül, eredeti csomagolásban 

 

Raktározási feltételek: Jól bezárva, 15-30 ºC-on, bontott 

kiszerelést gondosan visszazárva, mielőbb 

felhasználni 

Fagyra érzékenység: Igen 

GefStoffV.jelölés:                                                             Nincs                                            

GISCODE: W2+ 

  

Biztonsági adatlap:                                     

                                          

 Kérésre kapható 

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

                                       kezelendők. 

 

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

anyagmaradvány rétegektől  mentesnek kell lennie. A durvacsiszolás után a fugákat  

2 mm szélességig 8801 Aqua - fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. Cca. 

30-60 perc száradási idő elteltével a finom csiszolás következik (100-120-as 

szemcseméret) 

A 881 Aqua kiegyenlítő paszta használata a keskeny lamella parkettáknál, 

faburkolatoknál, rugózó padlóknál vagy padlófűtéses  parkettánál alkalmazható. 

Fenn áll a veszély a vizes lakkok hatására az oldalt történő ragasztó  kifolyásra. 

A 881 Aqua rugalmas kiegyenlítő pasztával történő alapozás csökkenti a vékony 

fugáknál  a lakk felgyülemléseket. 

 

 

Felhasználás:  

 

Általánosan a 881 Aqua kiegyenlítő paszta használata előtt javasolt a 889 Aqua S kiegyenlítő 

alapozóval (1 x ) alapozni.A kiegyenlítő egymás utáni alkalmazásakor száradáshoz tartsunk 

cca. 30 perc szünetet.(Bükk, vagy érzékeny fafajtáknál nem szabad kiegyenlíteni, ezekben az 

esetekben 882 Aqua alaplakkal egyszer áthengereljük). 



A készre csiszolt és tisztított fafelületet kettős spatulát használva 1-2 alkalommal a 881 Aqua 

kiegyenlítő pasztával vékonyan és egyenletesen átkenjük.Ezt követően a Forbo Aqua 

lakkokkal lehet a felületet bezárni. Ha csak a vékony fugaterületek bezárására kerül sor, kitt 

használata nélkül 100-120-as szemcseméretű csiszolópapírral finomcsiszolást végzünk.A 881 

Aqua kiegyenlítő paszta fugáknál történő használatakor (feldolgozás a feniek szerint) 2-3 órán 

belül legalább egy  fedőréteg hengerlés  végzendő, a tapadási problémák és az idő előtti fuga 

keményedés elkerülésére.  

 

A száradás alatt gondoskodjunk az egyenletes szellőztetésről, huzat és közvetlen napsugárzás 

elkerülendő. 

 

A kiegyenlített felület közbendő csiszolása a termék rugalmassága miatt nem alkalmazható. 

 

 

 

Tisztítószer:                   A 881 Aqua kiegyenlítő paszta által okozott szennyeződéseket lehetőleg gyorsan,   

                                       a munkakészülékeket felhasználás után azonnal vízzel kell tisztítani. 

                                           

  

 

 

Csomagolása: 5 l-es egyszer használatos göngyölegben ,nettó ( 72/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 2010.12.22, a 2009.12.18.-i kiadás érvényét veszíti 

 

 


