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AQUA-SEAL SPACHTELGEL

1. Opis produktu:  AQUA-SEAL- żel szpachlowy jest szybkoschnącym lakierem gruntującym w formie żelu na
bazie  wodorozcieńczalnych  dyspersji  akrylowo-poliuretanowych.  Bezwonny,  niepalny  nadaje  się  do
stosowania  bezpośrednio  na  drewno  lub  międzywarstwowo  do  lakierów  wodnych  AQUA-SEAL
EUROTREND,  AQUA-SEAL ECONOMY  i  AQUA-SEAL 2K-PU.  Dzięki  żelowej  postaci  materiału  można
dokładnie uszczelnić pory powierzchniowe, które występują w podłogach drewnianych. Osiągamy wysokiej
jakości  właściwości  wypełniające,  wspaniały efekt  optyczny.  AQUA-SEAL Spachtelgel  można.  W krótkim
czasie pokryć lakierem, a w wyniku niewielkiego wnikania w pory drewna słabiej skleja płaszczyzny boczne
parkietu niż lakiery.

2. Użycie:  Materiał  nakładać  metalową,  nierdzewną  szpachlą  "na krzyż"  2 warstwy. Po zaschnięciu można
nakładać lakier nawierzchniowy bez wykonywania matowienia. SpachtelGel można nakładać bezpośrednio
na  drewno  lub  warstwę  dowolnego  lakieru  AQUA-SEAL.  Najłatwiejszą  i  najszybszą  metodą  jest
zastosowanie SpachtelGel między warstwami lakieru. W wypadku problematycznych gatunków drewna, jak
buk,  klon  i  jesion  stosować  SpachtelGel  wyłącznie  na  warstwę  lakieru  (bezpośrednie  szpachlowanie
wodnych produktów na tych gatunkach drewna może spowodować powstanie przebarwień). Nie stosować w
temperaturze poniżej +13°C. Narz ędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

3. Schni ęcie:  W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilg otności powietrza po ok. 30-60 minut Zła
wymiana  powietrza,  niska  temperatura,  inna  wilgotność  powietrza  może  spowodować  wydłużenie  się
procesu  schnięcia.  Nałożenie  lakieru  nawierzchniowego  może  nastąpić  dopiero  po  całkowitym,
równomiernym wyschnięciu warstwy podkładowej.

4. Zużycie:  W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:

• warstwa nałożona na drewno: ok. 30-35 ml/m2 lub ok. 30-35 m2 /l 

• warstwa położona na lakier: ok. 15-20 ml/ m2 lub ok. 50-66 m2 /l

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

6. Odnośniki:  Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
• Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
• Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych I olejowanych podłóg
• Wskazówki  dotyczące oznaczeń  i  bezpieczeństwa pracy (Karta  charakterystyki  niebezpiecznych

substancji)
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