
 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: 

2- składnikowy, poliuretanowy, wodorozcieoczalny, wolny od NMP lakier nawierzchniowy nadający drewnu naturalny wygląd 

(nie powoduje żółknięcia). Parkiety wykaoczane przy użyciu tego produktu uzyskują naturalny wygląd, jednolitośd oraz czystośd podobną  

do tych uzyskanych przy użyciu olei i wosków. Ponadto powłoki utworzone przez Idro 2k charakteryzują się świetną odpornością  

na ścieranie oraz powstawanie zarysowao, co do tej pory było niespotykane wśród lakierów wodorozcieoczalnych. Dzięki powyższym 

właściwościom produkt jest polecany również do pomieszczeo o dużych natężeniu ruchu jak sklepy, salony sprzedaży itp.  

 

Właściwości fizyko- chemiczne przy 20°C: 

Stosunek objętościowy  katalizatora  10:1 

Lepkośd składnika A (Ford cup ᵩ=4) 23s 

Lepkośd składnika B (Ford cup ᵩ=4) 20s 

Ciężar właściwy składnika A 1,040 kg/dm3 
Ciężar właściwy składnika B 1,080 kg/dm3 
Pyłosuchośd 25min 
Efekt suchości 40min 
Całkowite wyschnięcie 12h 
Gotowośd do szlifowania 12h 
Nanoszenie kolejnej warstwy Po 3h, w ciągu 5h 
Stopieo połyskowośdi 10 gloss 
Test Tabera (1000rev., 1000g, ściernica CS10) 10mg 

 

 

Metoda nanoszenia Wałek, pędzel 
Średnie naniesienie na warstwę (g/m2) 70-90 
Przyczepnośd 100% 
Przydatnośd do użycia i przechowywanie(w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym 

miejscu 

12 miesięcy 
Zawartośd lotnych związków organicznych g/l 115 
Maksymalne dopuszczalne rozcieoczenie 10% przy użyciu rozcieoczalnika 

Soluzione 

Do czyszczenia narzędzi (Dir. 2004/42/EC) W- Cleaner/ Solvente Lavaggio 
Standardowe opakowanie 2x 5,5l 
 

Aplikacja: 

Jako podkład pod lakier stosowad Idro 25, Flame, Aqua Tenax lub Ultra Tenax (podkład rozpuszczalnikowy stworzony specjalnie do cykli 

mieszanych). W ostatnim przypadku należy mied na uwadze, że niektóre gatunki drewna (doussie, iroko, itp.) podlegają znacznemu 

utlenianiu, co  w konsekwencji, podczas stosowania wyłącznie produktów wodorozcieoczalnych, powoduje zmianę odcienia drewna  

na ciemniejszy. Z tego powodu powłoka utworzona przez poliuretanowy podkład musi byd ciągła, równomierna i pokrywad całą 

powierzchnię.   

Podczas szlifowania należy zwrócid szczególną uwagę na to, aby nie przeszlifowad warstwy podkładowej. Jeżeli zachodzi takie 

prawdopodobieostwo zaleca się naniesienie warstwy lakieru nawierzchniowego, rozpuszczalnikowego (Samanta, Unipol), na który 

następnie można nanosid Idro 2k. Szlifowanie warstwy wierzchniej powinno odbywad się z użyciem drobnego papieru ściernego (od 150 

wzwyż), odkurzanie z zachowaniem wysokiej ostrożności.  

Zmieszad składnik A ze składnikiem B według zalecanych proporcji, mieszając w sposób ciągły, aby uzyskad jednolitą konsystencję. W celu 

pozbycia się zanieczyszczeo należy przefiltrowad produkt przed użyciem. Zwykle, do wykooczenia powierzchni wystarczy jedna warstwa 

Idro 2k. W sytuacji, kiedy konieczne jest naniesienie kolejnej można to zrobid w ciągu 3-5 godzin bez szlifowania, jeżeli czas ten zostanie 

przekroczony szlifowanie jest niezbędne.  

Opcjonalnie Idro 2k może zostad naniesiony bezpośrednio na drewno zamiast podkładu. 

Użycie Idro 2k jest niewskazane na jednoskładnikowe, poliuretanowe, rozpuszczalnikowe lakiery nawierzchniowe (Monostat) ze względu  

na łuszczenie powłoki w przypadku niewystarczającego szlifowania.  

W celu ułatwienia nanoszenia produkt może zostad rozcieoczony poprzez dodatek 5-10% wody do zmieszanych uprzednio składników.  

Używad wyłącznie zalecanego składnika B. 

 

Nie używad w temperaturze poniżej 10°C! 

Nie uzupełniad produktu pozostałego w pojemniku! Wstrząsnąd przed użyciem!  

Zabezpieczyd produkt przed zamarznięciem! 

Produkt spełnia wymagania Decree Law 161/06- (Dir. 2004/42/EC) 
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