
Temeljni in končni lak za 
lakiranje parketa, masivnih  
tal, OSB in ostalnih lesenih 
talnih površin

•  dobra odpornosti proti obrabi
•  dobro razlivanje in hitro sušenje
•  enostavna obdelava
•  za vse vrste lesa
•  tudi za že lakiran končni parket

HD-AQUA-PUR 
PARKETTSIEGEL
72x-0001



Opis proizvoda

Primer nanosa

Obdelava

Tehnične informacije

Uporabne informacije

Standardi

Ostale informacije

Več informacij na www.heidelbergcoatings.com

*Vse informacije so na podlagi trenutnega stanja tehnologije. Iz 
tega ni mogoče pridobiti garancij in pravno zavezujoče podlage.

HD-AQUA-PUR-PARKETTSIEGEL 72x-0001

HD-AQUA-PUR-PARKETTSIEGEL je eno 
komponenten, temeljni, vmesni ali končni lak 
za parket, masivna tla, OSB in ostala lesena tla, 
kot tudi stopnice. Primeren je tudi za lakiranje že 
lakirnaega končnega parketa. Uporablja se lahko 
za vse vrste lesa. Pri lesu z močnejšo vsebnostjo 
kislin je zaradi alkalnosti mogoča sprememba 
barve lesa. 

Bukev, naravna, ladijski parket

1. Temeljni nanons
1 x 80 g/m² s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 722-
0001. 
Sušenje 2 uri pri sobni temperauri.

2. Vmesni nanos
1 x 80 - 120 g/m² s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 
722-0001.
Sušenje min. 2-4 ure (bolje čez noč).
Vmesno brušenje: granulacija P220-280.

3. Končni nanos
1 x 80 - 120 g/m² s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 
722-0001.

Pohoden po: 10 urah (pazljivo)
Končno utrjen: 5 dni 

Premazovanje in valjanje

Nasvet: Laki na vodni osnovi se uporabljajo pri 
tempreraturi 18-20 °C in 65 % relativni vlagi. 

Visoznost: 25 Sek. DIN 4
Prašno suh po: 15-30 min 
Pohoden po: 10 urah (pazljivo)
Končno utrjen: 5 dni
Količina nanosa: min. 20 - 180 g / m² za nanos

 

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so 
na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in 
relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Vodni laki ne smejo priti v stik s topili. 
Pred uporabo dobro premešati. 
Vedno se priproča preizkus.

Pozor! HRANITI PRED ZMRZALJO!

DIN EN 71 – 3 varnost igrač

Ustreza direktivi HOS 

DIN 68861 – del 1 odporno na 
kemične snovi

Sestava je brez:
TOX-FREE brez strupenih težkih 
snovi, halogeniranih oglijikovodikov 
(CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in 
terfenilov (PCB + PCT), 
pentaklorofenola (PCP) in 
formalaldehida.

DIBT Zulassung

Št. izdelka:  
72x-0001-25KL -> 25 kg embalaža
72x-0001-10KL -> 10 kg embalaža
72x-0001-5KL -> 5 kg embalaža

Stopnja sijaja:

2 mat 3 pol mat 
5 pol sijaj      8 sijaj

Skladiščenje:
v originalno zaprti embalaži cca. 12  mesecev.
Pri temperaturah nad ležiščem, pri max. 30 °C.




