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AQUA TREPP

Popis produktu
Vodou ředitelný lak vytvrzující na bázi zesíťování akrylát-urethanové disperze pro řemeslné a 
průmyslové lakování schodů.
Aqua Trepp splňuje vysoké nároky na transparentnost, brousitelnost, je silně plnící, odolný proti 
mechanickému namáhání a protiskluzný.
Vysoká odolnost laku proti otěru garantuje dlouhodobý stav schodů bez opotřebení.

Technická data
Odstín:bezbarvý
Stupeň lesku: hedvábně matný
Viskozita: 80“ ± 3 DIN 4 mm / 20 °C
Hustota: 1,04 g / cm3  ± 0,02
PH – faktor: 8,1 ± 0,2
Teplota pro zpracování: při teplotě pod 12 °C  nanesený lakový film nevytvrzuje

Zpracování
Způsob nanášení:              Kelímková pistole:  tryska - 1,7 až 2,0 mm

                                   tlak -  3 až 4 bary

Airless/Airmix:       tryska -  0,23 až 0,28 mm
                      tlak materiálu - 90 až 110 barů

           rozprašovací tlak - 1,5 až 2,0 bary

Štětcem

Množství nánosu: 70 až 90 g / m2 - základ
80 až 120 g / m2 - vrch 
Vysoké odolnosti proti otěru se dosáhne při trojnásobném
nástřiku laku s mezibrusem.

Viskozita pro stříkání: 80“ ± 3 DIN 4 mm / 20 °C
Ředění: lak je připraven z výroby pro přímé použití, neředí se.

Hotový vytvrzený povrch s 3 vrstvami laku se může zatěžovat
nejdříve po 24 hodinách.
První čistění (stírat jen vlhkou hadrou) nejdříve po 8 dnech. 
Plné zatížení je vhodné  po 14 dnech. Koberce a jiné materiály je  

                                                 možno klást po 14 dnech.
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Schnutí: brousitelný podle teploty a množství nánosu po 1 až 3 hodinách.
Při teplotě zpracování pod + 15 °C se doporučuje přidat 3 %
Aqua Verzögerer.

Skladování: 12 měsíců v originálních uzavřených obalech

Balení: 25 l, na přání také 120 l

Důležitá upozornění
• Před zpracováním dobře promíchat!
• Chránit před mrazem.
• Nesmí přijít do styku s rozpouštědly.
• Pracovní nářadí po upotřebení pečlivě vyčistit  vodou. Zaschlé zbytky laku odstranit Aqua čističem.
• Přechází-li se z vodou ředitelných na rozpouštědlové nátěrové hmoty je nutné vyčistit zařízení
      prostředkem Aqua Umnetzer.
• Nejen při stříkání, ale také při polévání se doporučuje přidat prostředek Siebes, aby eventuelně již
      zaschnuté zbytky laku bylo možné odstranit. Obaly vždy dobře uzavřít a chránit před přístupem 
      vzduchu.
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