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AQUA-SEAL UNI-PRIMER

1.  Opis produktu:  AQUA-SEAL Uni-Primer jest lakierem gruntującym na bazie wody do nanoszenia na
parkiet  m.in.  podłogi  drewniane.  Ze  względu  na  swoją  wysoką  elastyczność  produkt  ten  posiada
ograniczone działanie sklejania kantów w stosunku do typowych lakierów wodnych. Ze względu na tę
własność może on być stosowny do parkietu przemysłowego i bruku drewnianego. Produkt ten nadaje
się  też  do  parkietu  klejonego  na  elastycznych  klejach,  do  podłóg  pływających  z  desek,  jak  i  do
parkietów na ogrzewaniu podłogowym. 

2.  Szczególne wskazówki:  AQUA-SEAL Uni-Primer może być  pokryty AQUA-SEAL Economy, AQUA-
SEAL Eurotrend i AQUA SEAL 2K-PU. Nie nadaje się jako lakier nawierzchniowy. Mieszanie różnych
produktów z grupy AQUA-SEAL w stanie płynnym nie jest możliwe. 

3.  Użycie:  Produkt  nakładać  obficie  wałkiem  1  x.  Nie  nadaje  si ę  do  nanoszenia  szpachl ą.  Po
wystarczającym wyschnięciu kładziemy następną warstwę lakieru bez matowienia. 

4.  Specjalne  uwagi przy lakierowaniu  lakierem wodnym:  nie  wylewać  AQUA-SEAL Uni-Primer  na
podłogę  drewnianą,  nakładać lakier wałkiem prosto z wiaderka i równo rozkładać w celu uniknięcia
ewentualnych przebarwień. 

5. Schni ęcie:  W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilg otności powietrza przy nakładaniu
warstwy wałkiem po około  1-2  godz.  nadaje  się  do  dalszego  lakierowania.  Przy  złym  wietrzeniu,
niższej  temperaturze,  innej  wilgotności  powietrza,  jak  i  większej  grubości  warstwy czas  schnięcia
może się znacznie wydłużyć. Przed dalszym lakierowaniem powierzchnia musi być sucha. 

6. Zużycie:  W zależności od rodzaju podłoża i metody nakładania: 
warstwa nałożona wałkiem: ok. 90-130 ml/m2 lub ok. 8-12 m2/l 

7.  Składowanie:  CHRONIĆ  PRZED MROZEM!  W oryginalnych  opakowaniach w chłodnym  i  suchym
pomieszczeniu 12 miesięcy. 

8.  Fabrycznie  lakierowany  parkiet:  AQUA-SEAL  Uni-Primer  nie  nadaje  się  pokrywania  parkietu
lakierowanego fabrycznie. 

9. Odno śniki:  Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: 
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg 
-  Wskazówki  dotyczące  oznaczeń  i  bezpieczeństwa  pracy (Karta charakterystyki  niebezpiecznych

substancji) 
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