Materiály pro dřevěné podlahy

Parquet Performance

vlastnosti dvoukomponentního materiálu v jednom balení

EM2038-0010
EM2038-0040

Jednokomponentní vodou ředitelný lak, vykazujcí vlastnosti dvoukomponentních laků. Poskytuje výbornou trvanlivost a chemickou odolnost.

Parquet One

rychleschnoucí lak s výbornou trvanlivostí

EM2518-0010
EM2518-0040

Rychleschnoucí, jednokomponentní, vodou ředitelný lak na
bázi 100% polyuretanové disperze, s velkou odolností proti
běžným domácím čistícím prostředkům. Nehořlavý, s velmi
nepatrným zápachem.

Lacroma Parquet Pro

materiál založen na nejmodernější nanotechnologii

EM1795-0030

Dvoukomponentní vodou ředitelný, 100% polyuretanový
transparentní lak s extra dlouhou životností. Do materiálu
se přidává 10% tužidla TV1795.

Hlavní výhody materiálů
Výborná chemická odolnost a odolnost proti
opotřebení
Vhodný pro plochy s velkým zatížením,
včetně sportovních povrchů

Parquet Performance a Parquet One
splňují požadavky BS7044 (část 4) 1990
na protiskluznost

Jednoduchá aplikace

Lacroma Parquet Pro splňuje normu
DIN18032 – požadavky na podlahy
ve sportovních halách

Rychleschnoucí – 1,5 hodiny mezi nánosy

V jednom balení pro domácí i komerční užití

www.sherwin-williams.eu

Příprava povrchu
Nové podlahy - podlaha určená k ošetření musí být před aplikací důkladně obroušena P120-P150. Již ošetřené podlahy – pokud je podlaha výrazně opotřebená, odstraňte veškerou předchozí povrchovou úpravu obroušením až na dřevo – P80-P100
a P120-P150. V případě renovace povrchové úpravy odmastěte lihem a důkladně obruste brusným papírem P280/320. Vždy
důkladně odstraňte brusný prach a proveďtě test přilnavosti.

Aplikace
Aplikace štětcem či válečkem s vlněným vlasem. Při lehkém zatížení postačí 2 nánosy. Pri běžném zatížení 3 nánosy, při velkém zatížení aplikujte 4 nánosy. Mezi nánosy povrch vždy lehce obruste P320-P400. Pokud to bude nutné řeďte do 5% vody.
Materiál nepoužívejte v prostorech s velkou vlhkostí vzduchu.

Zasychání
Při běžným podmínkách (20°C a 60% rel.vlhkosti vzduchu) můžete další nános aplikovat po 1,5 hodině. Pro běžné zatížení
nechte zasychat přes noc, ale zatím nepokládejte nábytek či jiné těžší věci. Po třech dnech lze používat bez omezení. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se časy zasychání prodlouží. Neaplikujte při nižších teplotách než 15°C.

Technické údaje
K dispozici ve dvou leskových variantách – 10 a 40°G.
Spotřeba: 8-12 m2/1l v závislosti na povrchu a typu
aplikace.
Čištění nástrojů: nářadí, štětce musí být ihned po
použití očištěny vodou s malým obsahem čistícího
prostředku.
Skladování: vždy skladujte z dosahu přímého slunce.

Údržba: ošetřenou podlahu luxujte, či vytírejte
lehce navlhčeným mopem. Podlahu nemáčejte.
Pokud po nějakém čase začne podlaha vykazovat
znaky opotřebení, aplikujte další vrstvu laku dle
postupu výše. Podlaha může být dle přání naleštěna.
Ohledně bezpečnostních informací si vyžádejte
Bezpečnostní list.
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