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PU 80 AQUA
Parkettalakk
(AQUA PARKETTSIEGEL PU 80)

> igénybevételi osztály C
> jó kitöltőképesség
> egykomponensű

Terméktulajdonságok
Vizes bázisú, poliuretán-akril alapú egykomponensű
parkettalakk, nagyon jó mechanikai és kémiai
ellenállósággal.

Alkalmazhatóság
Parketták és fapadlók bevonata, beltéri felhasználásra.

Termékadatok
Kiszerelés:
matt, selyemmatt illetve fényes

10 liter kanna /
fényes-selyemmatt

42 kanna / 420 lit / raklap

5   liter kanna /
matt-fényes-selyemmatt

96 kanna / 480 lit / raklap

1   liter kanna /
selyemmatt

378 db kanna / 378 l / raklap

Tárolás:
Fagymentes, hűvös és száraz helyen eredeti, bontatlan
csomagolásban kb. 12 hónapig. Fagytól védeni kell!

Műszaki adatok

A megadott értékek 23°C-on és 60% relatív páratartalomra
vonatkoznak.
Anyagszükséglet:
1 liter kb. 10 - 12 m² hengerelve
1 liter kb. 30 - 35 m² spaklizva
Végső kikeményedés*: kb. 8 -10 nap múlva
Átdolgozható*: kb. 12 óra múlva
Feldolgozási-, környezeti és kikeményedési hőmérséklet:
min. +15°C

Igénybevételi osztály ÖNORM C 2354: C
Fényességi fok: csillogó: ~90 (60°)
selyemmatt: ~15 (60°)
*Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől valamint a
páratartalomtól függően.
Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb
páratartalom meghosszabbítja, míg a magasabb
hőmérséklet és az alacsony páratartalom lecsökkenti a
száradási időt.

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok
ÖNORM C 2354

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
Simítólemez, lakkhenger. Csak rozsdamentes szerszámok
használhatóak. A szerszámok tisztítása a használat után
közvetlenül tiszta vízzel történik.
Alapfelület:
A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen
tiszta, száraz, por, szennyeződés, olaj, zsír, leválasztószer,
viaszmaradéktól és laza részektől mentes kell, hogy legyen,
feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.
Megfelel: Finomra csiszolt fapadlók, parketták, kész
parketták felületére
Nem megfelelő: Fakocka burkolatokra, lengő- és dielen
padlókra.
Előkészítés:
A kezelendő felületet a durva (40-es), a közbenső (60 és
80-as) csiszolás után a padló finomcsiszolása (100/120)
történik, majd következhet a hézagtömítés Fatapaszoldat és
saját csiszolatpor (faliszt) keverékével, és ismételt
finomcsiszolás. A lakkozás megkezdése előtt a csiszolatport
alaposan el kell távolítani (pl. fűtőtestekről is). Aqua
különleges alapozó használata javasolt a lakk felhordása
előtt (fafajtától és a korábbi bevonattól függően). Az oldószer
tartalmú alapozóknál a száradási idő kb. 48 óra - az
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oldószernek teljesen el kell párolognia - mely függ a
páratartalomtól és a hőmérséklettől, valamint a megfelelő
szellőztetésről gondoskodni kel.
Feldolgozás:
Használat előtt az edény tartalmát jól fel kell rázni, szűrni
kell, majd a bevonatot hengerrel vagy simítólemezzel kell
felhordani a megfelelően előkészített és alapozott
alapfelületre.
A mellékletben található a Murexin által javasolt rétegrendek
a normál igénybevételeknek (pl. lakóhelyiségek), valamint az
erős igénybevételeknek (pl. ipari helyiségek) kitett
felületekre. Az utolsó lakkréteg felhordása előtt mindig
közbenső finom csiszolás, majd portalanítás ajánlott. Ahhoz,
hogy a túlszáradást kizárják, és a fa nedvességtartalma
meghatározott szinten maradjon, ezért pl. a páratartalmat
azonos szinten kell tartani. Ezért célszerű a kivitelezés
építésvezetőjének figyelmét mindezekre felhívni, hogy ezen
ismeretek birtokában a lehetőségek közül választhasson. Ez
különösen a párnafára fektetett parketták (lengőpadlók) és
az új dielen parketták esetében fontos. A túlszáradás miatti
fugaképződés nem a lakkra hibájára vezethető vissza.
Amennyiben a fa padló nedvességtartalma később erősen a
szabványos érték alá süllyed, fennáll a fugaképződés
fokozott veszélye, amely természetes folyamat eredménye.
Az AV 20 Aqua különleges alapozó használatával
csökkenthetjük a túlszáradásból adódó oldal-összeragadás
hatását.
Utókezelés:
A lakkozott felület teljes terhelésre leghamarabb kb. 10 nap
múlva alkalmas. Az első ápolás a lakkozás elkészülte után
2-3 nap között javasolt. Bútorok és egyéb nehéz
berendezési tárgyak szállítása óvatosan, a
padlót megfelelően védeni kell. A felületet megfelelően
védeni kell. Szőnyeget lehetőleg a végső kikeményedés után
helyezzünk el a lakkozott felületen.  A lakkozott felület
állapotának megőrzése és a hosszú élettartam érdekében
javasoljuk a padló rendszeres tisztítását és ápolását a
megfelelő ápolószerekkel.
Figyelem: A DIN 18356 szerinti ápolási előírások szerint, a
garanciális kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha
a lakkgyártó által előírt ápolószer-rendszert használták a
lakkozott felület ápolásához. Kérje a Murexin lakkokra
érvényes ápolási és kezelési útmutatónkat!
A fa nedvességtartalma és a környezeti feltételek feleljenek
meg az érvényes előírásoknak. Az esetleges
ragasztómaradványokat, impregnáló anyagokat stb. a fa
felületéről maradéktalanul el kell távolítani. A lakk felhordása
előtt a hengert az első használat előtt ragasztószalaggal
célszerű áttekerni.  A kiszerelés megbontása után a kupakot
jól vissza kell zárni. A felhasználás előtt  a termék
hőmérséklete azonos legyen a helyiség hőmérsékletével. A
fel nem használt anyagot ne öntse vissza a edénybe. Egy
felületre egy gyártási, charge számú anyagot használjon. A
lakkréteggel bevon felületet a közvetlen napsugárzástól és a
huzattól, illetve fagytól védeni kell. Mivel a termék

fagyveszélyes, ezért téli időszakban ne tárolja fagyveszélyes
helyeken! A lakkot tilos hígítani! A bútorokat és más nehéz
berendezési tárgyakat óvatosan kell mozgatni és a padlót a
karcolódástól védeni kell. Szőnyeget lehetőleg a végső
kikeményedés után helyezzünk el a lakkozott felületen.
Speciális termék, műszakilag képzett szakemberek által
történő felhasználásra.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése
érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi
és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek
feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses,
vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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