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AquaOil-Primer

1. Opis:   AquaOil-Primer jest dwuskładnikowym, zawierającym olej gruntem w AquaOilKombi-System. Dzięki temu
produktowi można uzyskać ciepłą tonację kolorystyki drewna i wygląd naturalnie zaolejowanej powierzchni. AquaOil-
Primer redukuje sklejanie boczne.

2. Wskazówka:   Ponieważ AquaOilKombi-System jest wolny od rozpuszczalników zgodnie z TRGS 617, do kitowania
podłoża należy używać konsekwentnie wodnego wypełniacza do drewna wolnego od rozpuszczalników, Aqua-Seal
Pafuki. AquaOil-Primer może zostać połączony jedynie z dopuszczonym przez Berger Seidle lakierem Aqua-Seal. W
AquaOilKombi-System zalecamy następującą strukturę z Aqua-Seal W 1.

3. Stosowanie:   AquaOil-Primer tuż przed użyciem należy wymieszać w stosunku 10:1 z utwardzaczem AquaOil-Härter w
kuble lub Kombi opakowaniu. Mieszanina jest przydatna do użycia przez 2 godziny, pozostaje płynna przez ok. jeden
dzień, ale nie jest już jednak przydatna do nakładania ze względu na słabnącą odporność. Mieszać należy jedynie takie
ilości, jakie są niezbędne. Materiał rozprowadzić szpachlą nierdzewną i następnie padować białym chłonnym padem.
Nie stosować spryskiwaczy. Przy stosowaniu AquaOilKombi-System należy przestrzegać wskazówek zawartych w
opisie technicznym dotyczącym Aqua-Seal W 1.
Przed zabezpieczeniem AquaOilKombi-System fugi powinny zostać uszczelnione za pomocą Aqua-Seal Pafuki.
Fugowanie i ostatni szlif powinny nastąpić bezpośrednio przed nałożeniem kolejnych warstw:

Zalecany AquaOilKombi-System:
1 x szpachla AquaOil-Primer ok. 20-30 ml/m2 schnięcie przez noc
1 x wałek/pędzel Aqua-Seal W 1 ok. 110-150 ml/m2 schnięcie ok. 3-4 godziny
1 x wałek/pędzel Aqua-Seal W 1 ok. 110-150 ml/m2

W przypadku ekstremalnie silnych obciążeń dodatkowo:
1 x wałek/pędzel Aqua-Seal W 1 ok. 110-150 ml/m2

W przypadku normalnego obciążenia ( zwykłe pomieszczenie mieszkalne) można:
1 x szpachla AquaOil-Primer ok. 20-30 ml/m2 schnięcie przez noc
1 x szpachla Aqua-Seal W 1 ok. 30-40 ml/m2 schnięcie ok. 30 min.
1 x wałek/pędzel Aqua-Seal W 1 ok. 150-180 ml/m2

Matowienie międzywarstwowe w AquaOilKombi-System nie jest konieczne.

4. Schnięcie:   Przy 230C/50% względnej wilgotności powietrza: przez noc. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze,
innej wilgotności powietrza jak i większej grubości warstwy, czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Nałożenie
Aqua-Seal W 1 musi nastąpić nie później niż po 3 dniach.

5. Zużycie:   w zależności od podłoża i sposobu pracy:
AquaOilKombi-System:

1 x szpachla AquaOil-Primer ok. 20-30 ml/m2

1 x wałek/pędzel Aqua-Seal W 1 ok. 120-150 ml/m2 tj. ok. 7-8m2/l

6. Składowanie i transport:   Chronić przed mrozem. W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym
pomieszczeniu zdatne do użytku przez min. 12 miesięcy.

7. Fabrycznie lakierowany Parkiet gotowy:   AquaOilKombi-System nie nadaje się do nakładania na parkiet gotowy
lakierowany fabrycznie.

8. Wskazówka:   Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia pracy przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub zwilżyć
wodą, tak, aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Niebezpieczeństwo samozapłonu.

9. Odnośniki:   Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
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- Czyszczenia i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg 
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy
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