Vízbázisú alapozó lakk érzékenyebb fára és fapadlóra W-430
MŐSZAKI ADATLAP

Vizes Alapozó lakk W-430

• Igen jó tömítési tulajdonságok, egykomponenső
• Meggátolja a parkettalécek oldalainak összeragadását
• Semleges szagú
• Felhordásra kész
• Könnyen felhordható kétoldalas spatulával és vízbázisú lakkok használatára alkalmas
rollerrel
• Felhasználható elıkenıként vizes bázisú záró lakkok elıtt
Elıkenés:
• Minden típusú parkettára és parkettafára, különösen érzékenyebb fafajtákra, mint pl. a bükk,
juhar, kıris, és gyümölcsfák, valamint kényesebb parketta típusokra, pl. profilírozott lamella
parketta, padlófőtéses rendszerre fektetett parketta, fajárda, fa padlólemezek, függıpadló kı
• Parafa padlók
MŐSZAKI ADATOK
ALAP:
SZÍN:
ÁLLAG:
FAJSÚLY:
TISZTÍTÓSZER:
FELHORDÁSI MÓD:
KIADÓSSÁG:

PUR – AKRILÁT DISZPERZIÓ
TEJSZERŐ
ALACSONY VISZKOZITÁSÚ
1,03 G/CM3
VÍZ
KÉTOLDALÚ SPATULA, ROLLER
SPATULA: 20-30 G/M2,
RÉTEGENKÉNT, GÖRGİ: 100-130
G/M2 RÉTEGENKÉNT
SZÁRADÁSI IDİ:
SPATULA: 20 PERC RÉTEGENKÉNT
GÖRGİ: KB.1 ÓRA RÉTEGENKÉNT
TÁROLHATÓSÁG:
KB. 6 HÓNAP, EREDETI
CSOMAGOLÁSBAN
TÁROLÁSI MÓD:
SZÁRAZON, 15-30 C FOKON, JÓL
LEZÁRT CSOMAGOLÁSBAN,
MIELİBB FELHASZNÁLANDÓ
FAGYÉRZÉKENYSÉG:
FAGYÉRZÉKENY
GEFSTOFFV KÓD:
NINCS
GISCODE:
W3
Biztonságtechnikai adatlap kérésre rendelkezésre áll.
Elıkészítés:

Az aljzatnak száraznak, olaj-, viasz-, szilikon-, és egyéb maradványok, melyek negatívan
hatnak a kötıerıre. A durva csiszolás után a 2mm-nél nem szélesebb hézagokat le kell zárni
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FW-400 Vízbázisú Fatömítı szerrel, csiszolatporral keverve. Hagyjuk 30-60
percig száradni, és utána kell elvégezni a finom csiszolást (finomság 100-120).
Alkalmazás:
Használat elıtt jól felkeverendı!
Vigyünk fel egyenletesen 2 réteg W-430-t kétoldalas spatulával, és/vagy 1 réteget rollerrel
(görgı). Száradási idı rétegenként kb. 20 perc (spatulával), kb. 1 óra (görgıvel). Bükk, és
egyéb kényesebb fafajták esetében ne használjunk spatulát, csak görgıt. Ezután vigyük fel az
PA-480 Vízbázisú Parkettalakkot, vagy az
Kétkomponenső
Poliuretán Parkettalakkott. Festett, vagy kezeletlen parafa padlók: ne használjunk túl sok W430-t, hogy megelızzük a tanninkibocsátás következtében fellépı színelváltozást. Ezután
hordjuk fel a 885 Aqua KorkLackot. A munkálatok ideje alatt a teremhımérséklet 15-25 C
fok, a relatív légnedvesség 50-60% legyen. Biztosítsuk az állandó légáramlást a száradás alatt.
Kerüljük viszont a közvetlen napsugárzást, és a túlzott huzatot.
Megjegyzés:
A munkálatok alatt a teremhımérsékletet a késıbbi, használati hımérséklethez kell beállítani,
ezáltal elkerülhetı a parketta zsugorodása, ill. duzzadása. Vegyük figyelembe a
parkettagyártók útmutatásait is a felhasználásra vonatkozóan. Ellenırizzük le a parketta
nedvességtartalmát is (9+/- 2%). Tegyük meg a szükséges biztonsági lépéseket a W-430
használatakor.
Tisztítószer: Az eszközöket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani, a W-430
használata nyomán keletkezett foltokat vízzel azonnal el kell távolítani.
Csomagolás: Nettó 5 l-es, 10 l-es vödrökben, 96, ill. 54 vödör/paletta
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Megjegyzés:
Ennek a Mőszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.
Az itt szereplı információk közzététele teljes jóhiszemőséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk.
Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenırzésünk alatt, ezen információk nem
helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális
felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési elıírásoknak. A jogorvoslat a
megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena
határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatólagos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi
szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelısségét minden véletlenszerően bekövetkezett kár, illetve következményként keletkezı
kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez felhasználni.
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