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AQUA   PARKETT

POPIS  PRODUKTU
Je to jednosložkový  PUR  nátěrový lak, který je vodou ředitelný. Lak se používá pro ekologické 
dokončení  parketových a dřevěných podlah. Je šetrný k životnímu prostředí. Má vysoký obsah 
sušiny, rychle schne a výborná brousitelnost laku zaručuje racionální práci. 

POUŽITÍ
Díky chemickému samozesítění pojiva je Aqua Parkett vhodný pro středně a silněji namáhané 
povrchy. Aqua Parkett je možné použít také k lakování nábytkových povrchů atd.

TECHNICKÉ DATA

Viskozita:  17±5“ 4mm/20°C
Odstín: bezbarvý
Hustota: 1,04+/-0,02 g/cm3

Stupeň lesku: hedvábně matný, lesklý
Hodnota pH: 7,7+/-0,2
MFT: Při nízké teplotě pod +12°C není zaručeno, že se lak na povrchu dobře slije 

a vytvrdí.

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu
Předpoklad pro kvalitativně vysoce hodnotné plochy je čistý brus dřeva. Poslední brus před 
lakováním by měl bým minimálně broušen brusným papírem zrno 120, nebo jemějším. Nátěrem 
uzavřené plochy musí být zbaveny prachu po broušení a jiných nečistot.
U příliš hrubého brusu dřeva stoupá nebezpečí zdrsnění vláken.

ZPRACOVÁNÍ
Způsob nanášení:  Natírat, válečkovat, polévat, stříkat nebo tmelením
Nanášené množství: Základování: 70-90g/m²

Vrchní nátěr: 100-150 g/m2 (6-10 m2/l) 
Viskozita při stříkání: Aqua Parkett je zpracovatelný v dodávané konzistenci 
Ředění: Aqua Parkett je hotový ke zpracování a nesmí se ředit.
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Schnutí: První a druhý průběh tmelení cca. 30 minut. První a druhý nátěr nanášet 
prostřednictvím štětcem nebo válečkupodle množství nátěru, teploty 1-3 
hodiny.Na hotovou podlahu se smí vstoupit asi po 12 hodinách. První
čistění (jen vlhce stírat) se provádí nejdříve po 8 dnech. Po 14 dnech může 
být podlaha plně zatížena. Koberce se pokládajínejdříve za 14 dní.

Mezibrus: Následuje po nanesení tmelu popř. před posledním nátěrem štětcem nebo 
válečkem (zrnitost 150 - 220). K zamezení rýh po broušení u lesklých 
povrchů, by měl být použitý jemný brusný papír. Když bude přebroušení 
mezi nátěry prováděno strojově, tak to musí být pokud možno provedeno 
co nejrychleji a bez velkého tlaku.

Spotřeba: Při trojnásobném nátěru bude zapotřebí na m2 cca. 0,4 l.

Doporučen je následující postup:
1. 3 nátěry Parkett Aqua  se štětcem nebo válečkem.
2. 2  vrstvy Parkett Aqua nanášet nerezavou , neozubenou ocelovou špachtlí (stěrkou), 

dokončit 2 nátěry 
se štětcem nebo válečkem.

3. Pro dřevěnou dlažbu, podlahové prkna (palubky), parkety na vytápěnou podlahu a na 
podlahu, která není
pevně slepená ve smyku  doporučujeme ke snížení  nebezpečí postranního lepení  jeden 
základní nátěr pro tento účel použití s obvykle doporučeným spárovacím základem nebo 
spárovacím tmelem (2-3x tmelit),
nakonec 2 nátěry Aqua Parkett se štětcem nebo válečkem.

Renovace hotových parket a starých podlah
Při použití na již uzavřeném nátěru hotových parket popř. na staré podlahy se doporučuje provést na 
malé ploše zkušební nátěr skrz přilnavost. V každém případě musí být takové plochy přebroušeny,
zbaveny vosku, leštících prostředků a jiných nečistot.

Skladování: 12 měsíců v uzavřeném  originálním  balení, při teplotě  +15 až +25°C
Balení:  1 l, 5 l, 10 l a 25 l  -  na přání je možná dodávka také ve 120 l a 200 l sudu 

nebo v kontejneru. 

ÚDRŽBA

- (1x týdně) pravidelně utřít vlhkým hadříkem
      - Větší nečistoty odstranit neutrálním neoděrovým prostředkem.

- Minimálně 1x měsíčně provádět údržbu běžným čistícím prostředkem na parkety, tím je
   zvýšena životnost nátěru.                               
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 Před zpracováním dobře rozmíchat!
 Chránit před mrazem!
 Nesmí přijít do styku s rozpouštědly.
 Pracovní nářadí po upotřebení pečlivě umýt pod tekoucí vodou.
 Zaschlé zbytky laku odstranit spomocí AQUA REINIGER.
 Při používání vodních a rozpouštědlových laků v jednom přístroji použijte AQUA 

UMNETZER.
Je doporučeno použití síta, k odstranění eventuelně zasychajícím zbytkům laku.

 Lak je třeba dobře uzavírat a chránit před přístupem vzduchu!

Chlud P. 12.09.2007
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