
 

 

 

Opis: 

1- składnowy, akrylowo- poliuretanowy, wodorozcieoczalny lakier nawierzchniowy dostępny w połyskowości 30 gloss oraz 60 gloss. 

Wytworzony z alifatycznych, poliuretanowych żywic na bazie kwasów tłuszczowych (surowce odnawialne) oaz żywic akrylowych opartych 

na technologii S-XL. AquaPlay 1 jest bardzo prosty w nakładaniu, rozprowadzaniu co zapewnia podłogom nieskazitelny wygląd. Dzięki 

zastosowaniu technologii S-XL produkt jest odporny na ścieranie, zarysowania jak również na czynniki chemiczne w takim stopniu  

jak produkty 2- składnikowe. Może byd również używany jako podkład, nadaje drewnu szczególny, ciepły odcieo.  

 

Właściwości fizyko- chemiczne przy 20°C: 

Lepkośd (Ford cup ᵩ=4) 20s 

Ciężar właściwy 1,035 kg/dm3 

Pyłosuchośd  20min 

Efekt suchości 40min 

Gotowośd do szlifowania 6h 

Nakładanie kolejnej warstwy 3h 

Stopieo połysku- AquaPlay kod 30 30 gloss 

Stopieo połysku- AquaPlay kod 60 60 gloss 

Test Tabera (1000rev, 1000g, ściernica CS10) 40 mg 

Średnie naniesienie na warstwę g/m2 80-100 

Przyczepnośd 100% 

Przydatnośd do użycia i przechowywanie(w oryginalnym 
opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu) 

12 miesięcy 

Zawartośd lotnych związków organicznych g/l 105 

Maksymalne, dopuszczalne rozcieoczenie 10% z użyciem rozcieoczalnika Soluzione 

Do czyszczenia narzędzi W-Cleaner/ Solvente Lavaggio 

Standardowe opakowanie 2x5 l 

 

Aplikacja: 

Przy używaniu produktu jako podkładu podłoga powinna byd wyszlifowana (siatka o granulacji 120) oraz wypełniona szpachlą.  

Do wypełniania mogą zostad użyte szpachle rozpuszczalnikowe (Lega stucco, Lega Stucco Plus), wodorozcieoczalne (Aqua Filler) 

lub wodorozcieoczalne, gotowe do użycia (Filler). Podkład powinien byd nanoszony w poprzek  włókien drewna, a następnie 

rozprowadzany równomiernie wzdłuż włókien. Szlifowanie może odbywad się po 3 godzinach (siatka ścierna 180-220), następnie podłogę 

należy odpylid i nanieśd dwie warstwy nawierzchniowe tego samego produktu. 

Nanoszenie drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego może się odbywad po 2-5 godzinach bez szlifowania lub po co najmniej 3 godzinach 

ze szlifowaniem (siatka ścierna 180-220). Użycie papieru ściernego nie jest wskazane ze względu na jego dużą tendencję do zaklejania się.  

Jako podkładu można użyd również produktu Idro 25, Flame, Aqua Tenax lub rozpuszczalnikowego, stworzonego specjalnie do cykli 

mieszanych Ultra Tenax. Na powyższe podkłady należy nanieśd jedną lub dwie warstwy lakieru nawierzchniowego AquaPlay. Metody 

aplikacji wyżej wymienionych produktów dostępne są w odpowiednich kartach technicznych.  

Jeżeli produkt jest używany do drewna egzotycznego lub mało znanego (np. Orzech diamentowy) wskazane jest przeprowadzenie testów 

działania, ponieważ w niektórych przypadkach zastosowanie wodorozcieoczalnych produktów może powodowad zaczerwienienie powłoki.  

Nie używad w temperaturze poniżej 10°C. 

 

Aplikacja 1- składnikowych lakierów rozpuszczalnikowych na wodorozcieoczalne podkłady może powodowad powstawanie wad powłoki  

w szczególności jeżeli operacja szlifowania przeprowadzana jest w sposób niewystarczający. W powyższej sytuacji zaleca się użycie lakieru 

2- składnikowego, wodorozcieoczalnego z linii VerMeister.  

 

Nie używad w temperaturze poniżej 10°C! 

Nie uzupełniad produktu pozostałego w pojemniku! Wstrząsnąd przed użyciem!. Zabezpieczyd przed zamarzaniem! 

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