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Tulajdonságai:  Rendkívül strapabíró, jól terhelhető 

 Selyem matt / matt 

 Rugalmas viszkozitású 

 Csúszásgátló 

 

 

 

Felhasználás:  Műanyag keménybevonatként, mint első bekezelés alkalmas vízálló  PUR anyaggal  

NEM bevont burkolatokhoz, mint pl. bevont parketta, PVC, CV, linóleum,kerámia 

lapok. 

 Műanyag keménybevonatként, mint első bekezelés vizes lakkal bevont parketta és 

parafa burkolatokhoz. 

 Felfrissítésként elhasznált, vízállóan bevont burkolatok, ill. megkopott bekezelő 

filmrétegnél  

 

                                            Nem alkalmas PUR felületű elasztikus burkolatokhoz/parkettához  UV    

                             bevonatokkal. 

 

 

 

 

Technikai adatok: 

   

 Alapanyag: Poliakrilát  

 Színe: Tejszerű  

 Sűrűsége: cca. 1,03 gr/cm³ 

 PH érték: 8,6  

 Feldolgozási hőmérséklet: 15-25 °C 

 Felhasználás:  

 

 1 l cca. 40 m² (felhordásokként) 

 Tisztítószer: friss állapotban, vízzel 

891 Aqua alaptisztítóval megszáradt állapotban 

 UBA szám: selyem fényes     4 397 0013 

matt                     4 397 0017 

 Raktározás: 12 hónapig fagymentesen, száraz helyen,felnyitott 

kannát jól bezárva 

 GefStoffV jelölés:  nincs 

 GISCODE: GE 10 

Optimális páratartalom <65%  

 Biztonsági adatlap: kérésre kapható 

                                        



 

 

Figyelmeztetés: Egy messzemenően ellenáló és csúszásgátló védőfilmréteg  keletkezik a 

szennyeződések, elkenődések, járónyomok keletkezése ellen.A rugalmas 

viszkozitású alapvédelem vízálló és hosszantartó.  

 

Az első ápolást vagy bekezelést az első tejes megterhelés előtt, a lakkfelületeknél a 

lakkréteg teljes átszáradása után kell elvégezni. Van lehetőség arra, hogy  3-10 

nappal az utolsó lakkréteg felhordásától számítva (lakkozási rendszerektők 

függően)végezzük el a bekezelést. 

 

Mindennapi takarításnál egy padlóápoló emulziót, pl. 887 parketta és padlóápoló 

vagy egy vízben oldódó terméket pl. 888 univerzális spoolt használhatjuk. 

 

Megkopott bevonatokat a 891 Aqua alaptisztítóval (1: 3 hígítva) lehet 

eltávolítani.Rétegvastagság függvényében szükség lehet  az alaptisztítási folyamat 

megismétlésére. 

Mindennapi takarításkor vegye figyelembe az ápolószerek használati utasításait. 

Más felületkezelések és ápolók használati utasítása is figyelembe veendő.  

 

A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. 

Németországon kívül a mindenkori nemzeti szabályok és előírások alkalmazása  

érvényesül, melyeket a felhasználónak ismernie kell.  

 

 

 

 

Alábbi anyagtartalmak: Matt:    

 

   5% foszfát 

   15 ppm konzerválóanyag CIT:MIT (3:1) 

<10 ppm konzerválóanyag BIT 

 

Selyem fényes: 

 

   5% foszfát 

   5%nem ionikus tenzidek INCI Trideceth-8 (a mattban nem) 

   15 ppm konzerválóanyag CIT:MIT (3:1) 

<10 ppm konzerválóanyag BIT:MIT (1:1) 

 

 

 

 

Feldolgozás: A 898 Longlife bázisvédelem matt anyagot a feldolgozás előtt gondosan rázzuk fel, 

hogy a mattító anyag egyenletesen elkeveredjen. 

A 898 Longlife bázisvédelem a frissen bevont, vagy alaptisztított padlóra (ehhez pl. 

a 891 Aqua alaptisztítót használjuk, az alaptisztítás után minden esetben egy után 

mosás szükséges) 1-2 alkalommal vékonyan felhordjuk. A bekezelendő felület A 

bekezelendő felületet mindig egy menetben vonjuk be  a látható toldások elkerűlése 

miatt. Erősen szívóképes  és nyitott pórusú padlóknál többszöri felhordás is célszerű 

lehet, a zárt filmréteg elérése céljából.Az anyagot bolyhmentes kendővel vagy 

rojtosseprűvel lehet felhordani.A közbenső száradási idő normál heyiség klima 
esetén 1-2 óra hosszan tart, ezután járható.A várható nagy terheltségű területeken  

„éjszaka“ cca. 12 óra hosszan száradni hagyjuk, mielőtt a padlót igénybe vennék.  

 

Régi padlóknál mint felfrissítőként használva figyelni kell arra, hogy a régi 

padlófelület  gondosan a régi ápolószermaradványoktól mentes legyen(itt a 891 

Aqua alaptisztítót használjuk és kétszer hideg vízzel utánmossuk, majd legalább 12-

24 óra hosszan száradni hagyjuk) 

 



Csomagolás: 0,750 l, 10 l 

 

 

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 2008.04.23 

  

 

 
Tanácsoljuk,  

vegyék figyelembe: 

A termek felhasználási javaslatait Cégünk hosszantartó labor kiserleteinek és saját 

tapasztalatainak alapján állítottuk össze. 

Egyedi esetekben jótállást a sok oldalú felhasználási lehetöségek valamint a tárolási 

modok betartásának ellenörizhetetlensége miatt nem vállalunk!  

A termékkel kapcsolatos szabványokat és szabályokat kérjük vegyék figyelembe. 

Németországon kivül a Nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül. 

Minden eltérés az alltalunk tanácsolt felhasználástol csak a Gyártó eggyet értésével 

érvényes. Ellenkezö esetben megszünik a szavatosság. Teljes mértékü alkalmazás 

elött többszöri próbamunka javasolt. Kérjük vegye figyelembe Cegünk Álltalános 

Üzleti Elöirásait.(„AGB”) 

A jelenlegi technikai informáciokkal hatályát veszíti mindennemü elözö termék 

leírás. 

Aktuális kiadás 27.12.2007  

 


