HydRo Parkettgrund

____________________________________
Technické
informace
Charakteristika: Bezbarvý, nežloutnoucí, na bázi vody a akrylátu s velmi dobrou plnivostí pórů,
vysoká transparentnost a vynikající zvýraznění. Hydro Parkettgrund je vhodný
zejména pro podlahové vytápění.
Oblast použití:

Hydro parkett je vhodný pro parkety a dřevěné podlahy a nanáší se válečkem
nebo stěrkou. Je vhodný i pro exotické dřeviny (přesto doporučujeme provést
zkušební nátěr).

Substráty:

Povrch dřeva musí být pevný, suchý, čistý, zdravý a bez brusného prachu,
mastnot, pryskyřic a dalších uvolňujících se reziduí. Pokud si to situace vynutí,
musí být dřevo obroušeno ve více po sobě jdoucích pracovních operacích.
Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí P100-P120.

Zpracování:

HydRo Parkettgrund se zpracovává stěrkou nebo válečkem.
Nátěrový systém A: Aplikace stěrkou
Aplikujte 2x HydRo Parkettgrund stěrkou křížovým nánosem. Nános cca 3040 ml/m2 na 1 vrstvu (stěrka z plastu nebo nerezové oceli). Po prvním
stěrkování ponecháme vrstvu 30 minut schnout. Následně aplikujeme 2. vrstvu,
kterou po jejím důkladném zaschnutí přebrousíme. Pozor! Nikdy nebruste 1.
vrstvu laku.
Nátěrový systém B: Aplikace válečkovým aplikátorem
Aplikujte 1x HydRo Parkettgrund válečkovým aplikátorem. Nános cca 100-120
ml/m2 v závislosti na savosti dřeva. Vrstvu laku nepřebrušujte.
Důležité: Pokud doba schnutí překročí 24 hodin, musíme zaschlou vrstvu
bezpodmínečně přebrousit.
Pracovní teplota by měla být +15 ° C - + 25 o C. (Cirkulace vzduchu/Podklad/
HydRo Parkettgrund)

Ředidlo:

HydRo Parkettgrund je připraven k použití.

Doba schnutí:

Cca 2 hodiny po aplikaci. Doby schnutí se vztahují na normální klima (20 o C /
65% RV). Dbejte na dostatečnou cirkulaci vzduchu bez průvanu. Vysoká
vzdušná vlhkost a nízká teplota prodlužují dobu schnutí.

Základování a další lakování:

Na tento základ se v závislosti na požadovaném stupni odolnosti aplikují laky HydRo Parkett, HydRo Parkett Plus nebo
HydRo 2K Parkett.
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HydRo Parkettgrund

____________________________________
Technické
informace
Pracovní náčiní a čištění: Nabízíme pro aplikaci našich vodou ředitelných
podlahových lakových
systémů vhodné náčiní: nerezové ocelové stěrky, podlahové válečkové a
kartáčové aplikátory. Pouze s vhodným pracovním náčiním můžete dosáhnout
požadovaného výsledku. Použité pracovní náčiní ihned po ukončení práce
umyjte vodou.
Skladovatelnost: V uzavřených originálních nádobách je HydRo Parkettgrund skladovatelný po
dobu 2 let. Základní lak skladujte a přepravujte v chladnu, ale ne při teplotách
nižších +6 o C. Otevřené plechovky zase dobře uzavřete a zbylý lak co nejdříve
spotřebujte. Neskladujte v plechovkách, aby nedošlo k jejich zrezivění a
znehodnocení laku. Při vícečetném otevření a částečném odebrání laku
z originální nádoby může dojít ke zvýšení viskozity.
Vezměte prosím na vědomí:
Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají
dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická
doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a
našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný
právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy.
Nezbavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i
našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy.
Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití
cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému,
nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při
zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je
třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou
platnost.
Stav 11/13.
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