
A q u a  G r u n d l a c k     8 8 2  

                                                         

 
Tulajdonságai:  

 
 kitöltő, egykomponensű 

 csökkenti az oldal összeragadást 

 semleges szagú 

 felhasználásra kész 

 hengerelhető, spatulázható 

 

  

 

 

Alapozás: 

  

 

 minden forgalomban lévő parkettához, faburkolat és padlóhoz, különösképpen 

problémás fafajtákhoz, mint pl.  juhar, bükk, kőris, gyümölcsfák, vagy problémás 

padlóknál, mint pl. magas peremű lamella parketta,  meleg vizes 

padlófűtés,fajárda,fapadló. lengő padló 

 parafaburkolatok 

 vizes parkettabevonó használata előtt 

 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: PUR akrilát  

Szín: Tejszerű 

Sűrűség: cca.1,01 gr/cm³ 

Állag: Alacsony viszkozitású  

Higitó,tisztítószer: Víz 

Felhordás: 

Száradási idő: 

Kettős felületű spatula/Techno henger 

cca. 20 perc minden spatulázás után 

 ill.  1 óra minden hengerlés után* 

Felhasználás: 30-50 gr/m³ spatulázva felhordásokként  

100-130 gr/m³ hengerelve felhordásokként  

 

Legjobb felhasználhatóság: 

 

6 hónapon belül 15-30 °C  között 

raktározni, jól bezárva, lehetőleg mielőbb 

felhasználni  

  

Fagyra érzékenység: igen 

GefStoffV.jelölés:                                                             nincs                                            

GISCODE: W3+ (NMP mentes) 

  

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 perc 

száradási idő elteltével a finom csiszolás következik (100-120-as szemcseméret) 

 

 

Felhasználás:  

 

A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk.A készre csiszolt és tisztított padlóra kettősfelületű 

spatulávalkétszer,vagy Techno Aqua hengerrel egyszer  egyenletesen felvisszük a 882 Aqua 

alaplakkot A spatulázások közötti száradási idő cca.20 perc, a hengerléseknél cca. 1 óra. 

(Bükk, vagy érzékeny fafajtáknál nem szabad spatulázni, hanem a kereskedelemben kapható 

Aquahengerrel egyszer hengerelni.)Ezután Forbo vizes lakkal a bevonást elvégeuhetjük. 

Színezett , vagy natur parafapadlóknál takarékosan hengereljünk.Különösen a színezett 

parafaburkolatoknál tudjuk a csersav kiválást korlátozni.Ebben az esetben a 885 Aqua 



parafalakkal vonjuk be a burkolatot. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ápolási utasítás:  A bevont parketták és parafaburkolatok a DIN 18356  előírásnak megfelelően 

folyamatosan ápolni kell. Ehhez javasoljuk az easy to care 887 parketta és padlóápolót és 

a 888 általános ápolószert. 

Kérje ápolási használati utasításainkat, információnkat. 

 

Tisztítószer:                   A 867 Aqua Lack Easy Future által okozott szennyeződéseket lehetőleg gyorsan,   

                                          a munkakészülékeket felhasználás  

                                          után vízzel tisztítani 

  

 

 

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 hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik 

lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését,különösen a ritkán használt 

fafajták (egzóta), ahol  a feldolgozásra és anyagtartalmakra kevés tapasztalat áll 

rendelkezésre , ami a bevonási rétegek tulajdonságaira befolyással lehet. 

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 2008.07.07 

 

 


