eurocol – the strong connection

2-K Aqua Lack Standard Plus 832
Lac bicomponent pe baza de apa
Proprietati:
•Pentru suprafete extrem de solicitate
•Lac bicomponent pentru parchet, asigură o rezistenţă excepţională la chimicale
•Grund şi lac de finisaj într-un singur produs
•Lucios,semi-mat , mat
•Foarte rezistent la chimicala ,zgarieturi si abraziune
•Uscare rapidă
•Corespunde clasei de încărcări C cf. Normelor austriece C 2354 în privinţa rezistenţei la
zgâriere, chimicale, capacităţii de priză şi plasticităţii
Utilizare:
Pentru toate tipurile de parchet şi pardoseli din lemn cu montaj prin lipire (lipire elastică ori
fermă)

Date
tehnice :

2-C Aqua Lack Standard Plus 832
Întăritor Aqua LE
Baza
dispersie acrilică PUR
Polisocianat
Culoare
Alb
Trasparent
Consistenta
Vâscozitate scazuta
Vâscozitate scazuta
Densitate
aproximativ 1,02 g/cm3
1,06 g/cm3
Agent de curatare/diluare
apă
apa
Temperatură de prelucrare
15-25 grade C
Umiditate aerului relativa
35-75%, preferabil 40-65%
Mod de aplicare
spatula dubla Forbo 27 cm (art no 75080)
rola Forbo din microfibre (art no 75082)
Consum
spatula – aproximativ 20 g/mp per strat
rola – aproximativ 100 g/mp per strat
Amestec
5 L comp.A 0,3 intaritor LE
Timp de lucru
Timp de uscare
Permite păşirea uşoară
Uscare finala
Valabilitate
Depozitare

Aproximativ 1,5 ore (în functie de temperatură)
aproximativ 15 minute (spatula), 2-3 ore (rola)
dupa 24 de ore
după aproximativ 7-10 zile
12 luni în ambalajul original
Bine închise, la temperatura normala 15-30 °C recipientele
deschise trebuie re-închise etanş şi utilizate cât mai repede.
Indepărtaţi pelicula de pe suprafaţa lacului (dacă există).
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disponibilă la cerere

Datele menţionate mai sus au fost obţinute în condiţii de laborator. Având în vedere marea varietate de situaţii
concrete de aplicare la faţa locului, datele amintite trebuie avute în vedere doar ca normă de referinţă.

Suportul:
Suprafaţa pardoselii trebuie să fie curată, lipsită de ulei, ceară, silicon ori orice alte reziduuri de
natură să afecteze priza. După şlefuirea grosieră, rosturile de până la 2 mm trebuie închise cu
chitul Forbo 8802 Aqua Holzkittlosung High Solid, amestecat cu praful obţinut la şlefuire
(granulaţia 80 sau mai fină). Permiteţi chitului să se usuce timp de aproximativ 30 minute şi
şlefuiţi apoi din nou fin (granulaţia 100-120).
Instructiuni
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de utilizare:
Amestecaţi bine înaintea utilizării, spre repartitia uniformă a mătuirii în lac. Raportul de amestec
este 5 : 0,4 intaritor Aqua DD / 0,3 Intaritor LE .Intaritorul se va turna usor in recipientul de
amestec dupa care se va amesteca 2-3 minute. După un timp de reactie de 10 minute
amestecaţi bine din nou.
Lacul se poate aplica pe parchet cu spatula dubla de inox Forbo 27 cm (art no 75080) sau
rola Forbo Aqua din microfibre (art no 75082). Nu folositi materialul după expirarea timpului de
lucru de 1,5 ore.La aplicarea cu rola ,materialul nu se va turna pe pardoseala ci se va lua cu
rola din recipient.
Pentru uniformitatea suprafetei, aplicati 2 straturi unul perpendicular pe celălalt. Numărul de
straturi depinde de traficul estimat. Recomandăm 2 straturi, aplicate cu rola de 25 cm (art no
75082). Aşteptaţi întotdeauna uscarea completă a lacului înainte de a aplica următorul strat. Nu
aplicaţi mai mult de 2 straturi cu spatula + 1 cu rola, respectiv 2 straturi cu rola pe zi. In decurs
de 24 de ore se poate aplica un nou strat de lac. Dacă se depăseste această perioadă, se
impune o slefuire intermediară. Optica se optimizează prin efectuarea unei slefuiri intermediare
înaintea ultimului strat de lac.
Asigurati o ventilatie egala a spatiului, evitati razele directe ale soarelui si uscarea fortată. In
climaturi improprii (umiditate relativă a aerului redusă, temperaturi ridicate) în caz de spatii cu
geometrie neobisnuită ori pe suprafete mari, se impune adaosul de până la 5% agent uscare
ATV Aqua înaintea turnării întăritorului în amestec. Astfel se vor evita urmele lasate de rola si
proprietatile de uniformizare optimizate
**Tipurile sensibile de lemn, stejarul afumat ori speciile exotice se amorsează cu 857 Aqua Safe
sau grundul pe baza de solvent 865 Sperr und Exotengrund datorită posibilelor modificări de
nuantă,Nu se aplica pe constructii din lemn flotante sau dusumele.
La utilizarea pe specii de lemn necunoscute se impune realizarea unei probe spre verificarea
schimbărilor de nuantă ori nervurărilor apărute. Scaunele cu role, intradosul mochetelor pot
conduce la slăbirea/modificarea culorii stratului de lac. La renovări recomandăm consultarea
departamentului nostru tehnic. La aplicarea pe tipurile de lemn inchise la culoare se va respecta
limita de 3 straturi a 120 g/mp/strat.Depasirea acesteia poate afecta transparenta lacului
influentata de agentul mat.
Nota:
Suprafeţele de parchet sigilate necesită întreţinere regulată (cf. DIN 18356). Recomandăm în
acest scop Forbo 887 Easy to Care si 888 Universal Care. Va rugam solicitati informatiile
specializate si instructiunile de întretinere
Eventualele zone stropite accidental în timpul aplicării trebuie curăţate imediat cu apă. Imediat
după utilizare, sculele folosite trebuie curăţate cu apă.
Limita UE
pentru acest
produs:

Ambalare:

Permisă în Regulamentul UE 2004/42 conținutul maxim de COV în stagiu gata de utilizare
în categoria de produse A / i / Wb: 140 g / l (2010). Acest produs conține max. 140 g / l
COV

Recipiente 5 l + 0,3 kg (Intaritor LE), 96 găleţi per palet

Nota speciala:
Prezentele informaţii referitoare la produs au la bază deopotrivă experienţe de laborator şi
lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condiţiilor locale şi
metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. In
consecinţă, se recomandă clienţilor să identifice metodele optime pentru cazul lor particular prin
intermediul unor teste. Acest aspect este foarte important mai ales în cazul esenţelor de lemn
rar/exotic, unde nu există suficientă experienţă în privinţa aplicării şi ingredientelor de natură să
afecteze stratul de lac. Termenii şi conditiile generale de afaceri ale companiei se aplică.
Prezentele informaţii tehnice înlocuiesc şi prevalează asupra prevederilor oricăror fişe tehnice şi
informaţii referitoare la produs publicate la o dată anterioară.
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