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Technický list
Číslo výrobku 2374-2375

Aqua PL-413 Parkettlack
Velmi kvalitní uzavírací lak na bázi PU-akrylátové disperze
určený pro nanášení válečkem.

Oblasti použití:
Určený pro otěruvzdorné lakování
parket a dřevěných podlah
v interiéru. U zvláště silně
zatěžovaných ploch doporučujeme
přidat 10 % tužidla Aqua H-480
Härter (Art. Nr. 3806).

Údaje o výrobku:
Pojivo:
Lesk:

PU-akrylátová disperze
2374 PL-413/50 hedvábně lesklý
2375 PL-413/30 hedvábně matný

Vlastnosti výrobku:

Zpracování:

Aqua PL-413 Parkettlack je vysoce
jakostní uzavírací lak s mimořádnou
odolností proti otěru a poškrábání.
Ekologický, bez ředidel obtěžujících
zápachem. Bezproblémové
zpracování.

Dřevo musí být hladce obroušené
(zrnitost 100–120), zbavené prachu,
vosku a silikonu. Mastné listnaté nebo
jehličnaté dřevo umyjte ředidlem Aidol
dur Universalverdünnung (č.výr.
1955). Odstraňte smolníky. Dovolená
vlhkost dřeva je 8-12 %.
Nanášejte válečkem pro vodou
ředitelné laky (krátký mohérový vlas
nebo vločkovací válec) ve 3 vrstvách.
Lak se dodává připravený k použití –
neřeďte.
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Upozornění:

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Zkušebním nátěrem se ujistěte o
barevném odstínu a snášenlivosti
s podkladem. U dubu mohou látky
obsažené ve dřevě spolu s vodou
ředitelnými disperzemi vyvolat vznik
tmavě zabarvených míst.
Nepoužívejte při teplotách pod +5 °C
(týká se laku i ošetřovaného
povrchu). U zvláště namáhaných
podkladů doporučujeme přidat 10 %
Aidolu dur Aqua-Härter (č.výr. 3806).
Abychom zaručili rovnoměrný rozliv,
použijeme pro zapracování
patentdisperser, míchadlo
patentované firmou Remmers (č. výr.
4747). Doba zpracování směsi je
max. 4 hod.
Podlahy doporučujeme ošetřovat
Aidolem Treppen und Parkettpflege
(č. výr. 2393) – více viz technický list.

Balení:
kanystry 5 l a 10 l

Pracovní nářadí, čištění:
Pracovní nářadí čistěte ihned po
použití vodou se saponátem. Ztvrdlé
nečistoty odstraňte přípravkem
Reiniger für Hydro-Lacke (č. výr.
4586). Zbytky po čištění řádně
zneškodněte.
Schnutí:
Brousitelný: asi po 4 hodinách
Proschnutý: přes noc, nejméně po 14
hodinách
Vytvrzený: po 7 dnech
Hodnoty jsou ověřené v praxi při +
20°C a 65% relativní vlhkosti
vzduchu. Za nízkých teplot a vyšší
vlhkosti vzduchu se může doba
schnutí prodloužit. n
Ředění:
V případě potřeby vodou.

Spotřeba:
100 – 120 ml/m2 na nátěr.
Skladovatelnost:
jen v uzavřených původních obalech,
v suchu a nad bodem mrazu 6
měsíců.
Obsah VOC:
Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/i) je
140 g/l (2007) / 140 g/l (2010);
tento výrobek obsahuje max.110g/l
VOC.
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:
Při používání a skladování dodržujte
běžná bezpečnostní opatření.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Při
práci i po jejím ukončení zajistěte
důkladné větrání. Při zasažení očí
nebo kůže ihned vypláchněte vodou.
Výrobkový kód GIS: W3
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Likvidace:
Tekuté zbytky odevzdejte do sběru
starých barev. K recyklaci předávejte
pouze obaly bez zbytků.
Ekologie:
Nevylévejte do kanalizace, vodních
toků ani do půdy. Málo škodlivý pro
vodní prostředí.
Označení:
Klasifikace dle 232/2004 Sb.:
Informace pro přepravu:
-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07
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