
2-składowy wodny lakier w 100% PU (poliuretan) do drewnianych 
podłóg i parkietów na wszystkie rodzaje drewna. Matowy 15, 
półmatowy 40. Tylko do malowania wałkiem. Doskonale przylega, 
jest trwały i odporny na uderzenia mechaniczne. Odporny na 
chemikalia domowego użytku i detergenty. 
Lakier można stosowad w mieszkaniach, pomieszczeniach użyteczności publicznej w halach 
sportowych, spełnia wymogi antypoślizgowości opisane normą DIN 18032. 
Powierzchnia podłogi przed malowaniem powinna byd wyszlifowana i starannie odkurzona. 
Temperatura podłogi podczas malowania nie powinna byd niższa niż + 14 ° C i nie wyższa od 
+ 28 ° C. Ideał + 20 ° C i wilgod względna 55%. 
Sposób stosowania: dodad do lakieru utwardzacz i mieszad około 2 minut, a następnie 
pozwolid odejśd pęcherzykom powietrza. Dobrze jest przed zasadniczym malowaniem zrobid 
próbę na mniejszej powierzchni. Mieszaninę należy zużyd w ciągu 4 godzin. Zalecane jest 
położenie 3 warstw lakieru. Po 1 warstwie należy powierzchnię lekko przeszlifowad. Nie 
stosowad zbyt grubych warstw. Całkowita ilośd lakieru do 3 krotnego pokrycia nie powinna 
przekraczad 0.25 l / m ². 
Jeżeli masz jakieś pytania, nie wahad się skontaktowad się z dystrybutorem. 
Zdrowie i środowisko: lakier nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny do twojego zdrowia 
i środowiska. Utwardzacz jest sklasyfikowany, jako bodziec drażniący. Zapewnij odpowiednią 
wentylację. Użyj ochronnych okularów i rękawiczek. W przypadku kontaktu ze skórą, umyj 
gruntownie mydłem i wodą. Oczy przemyj dużymi strumieniami wody.  
Po malowaniu: pomieszczenie można użytkowad po 24 godzinach i wstawiad lekkie meble. 
Dywany i ciężkie meble dopuszcza się minimum po 4 dniach, najlepiej 1 tydzieo. Utrzymanie 
czystości, to odkurzanie i wycieranie wodą, wilgotnym mopem. 
 

Środek wiążący: 100% poliuretan Tarcie: 0.4-0.65  DIN 18032 

Lepkośd: 22-23 sek.(FC 4, +20°C) Trwałośd: 1,4 mg/100 obrotów 

Ciała stałe: 32% Twardośd: Po 24 g. około 130 

Pokrycie: 8-10 m ²/l 1 warstwa Mycie: Woda 

Czas schnięcia: 30 – 60 minut Toksycznośd: Nietoksyczny 

Następna warstwa: Po 2 – 4 godzinach Łatwopalnośd: Niepalny  

Odpornośd chemiczna: Lekkie środki czyszczące Opakowania: 4, 5 + 0,45  

Temperatura mag: Minimum + 5 ° C pH: Około 8 

Magazynowanie: 12 miesięcy Połysk: 15 mat, 40 półmat 
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