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NT 100 Aqua
NANOLAKK
(Aqua NANOLACK NT 100)

> Nano technológia
> magas vegyi ellenállóság
> könnyű tisztítani

Terméktulajdonságok
NANO technológián alapuló vizes bázisú, kétkomponensű
parketta lakk különösen erős igénybevételnek kitett
felületekre. Nagyon jó kopás és karcállósággal valamint
kémiai ellenállósági képességgel rendelkezik. Könnyen
takarítható.

Alkalmazhatóság
Beltéri, igen erős igénybevételnek kitett fa és parketta
felületek lakkozására, pl. iskolák, irodák, múzeumok, torna
és rendezvény csarnokok. A lakk megfelel az ÖNORM C
2354 legnagybb terhelési ''C '' osztályának, valamint  a DIN
V 18032 előírásának is.

Termékadatok
Kiszerelés:

10 liter kanna SM lakk 42 kanna / 420 kg/ raklap
1 liter kanna edző 6 db karton / 288 db raklaponként

Tárolás:
Száraz, fagymentes helyen, bontatlan, eredeti
csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Végső kikeményedés kb. 8 - 10 nap múlva
Átdolgozható kb. 4 -5 óra múlva
Feldolgozási, környezeti és
száradási hőmérséklet +15°C felett
Feldolgozható kb 3 - 4 óráig bekeverés után

Anyagigény:

– simítólemezzel: kb. 30-35 m2 / 1 liter
– hengerelve:      kb. 10-12 m2 / 1 liter
Igénybevételi osztály ÖNORM C 2354: C
Simítási viselkedés DIN 18032-2: ~0,53
Fényességi fok:
selyemmatt   24 (60°)
fényes          90 (60°)

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
Lakkozó spatulya, mikroszálas henger, ecset.
Csak rozsdamentes szerszámok használhatóak!
Alapfelület:
A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen
tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell, hogy
legyen. Az alapfelület feleljen meg az ÖNORM B 3000
előírásainak.
Megfelel:
finomra csiszolt fapadlók, parketták felületén
Nem megfelelő:
Dilen és bütű parkettákra
Előkészítés:
A durva ( 40-es), a közbelső ( 80-as) csiszolás után
következhet a hézagtömítés Fatapaszoldat és saját
csiszolatpor( faliszt) keverékével, majd finom csiszolás
(100-120). A lakkozás megkezdése előtt a felületről a
csiszolatport alaposan el kell távolítani!
Feldolgozás:
A lakk feldolgozása előtt az alaplakk kannájába 10 %-nyi
edzőt kell hozzáönteni, és azonnal kb. 1 percig intenzíven
összerázni a két komponenst. Ezután egy tiszta lakkozó
edénybe a keveréket át kell önteni, és ebből mikroszálas
hengerrel az alapfelületre egyenletesen felhordani.
Réteg felépítési javaslat: (tölgy esetén)
Kétszeri glettelés keresztirányban (a második réteget az
elsőre merőleges bedolgozási irányban kell haladni), a
torlódási nyomokat lehetőleg kerüljük el. A szükséges
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száradási idő után (kb. 1-1,5 óra) készíthető el a fedőréteg
kétszeri hengerléssel. A különböző rétegek közötti száradási
idő szobahőmérsékleten kb. 4-5 óra. Az esetlegesen
szükséges köztes csiszolást az utolsó lakkréteg felhordása
előtt kell elvégezni!
Egyéb fafajok pl. bükk vagy padlófűtés esetén:
Az Aqua Speziális alapozó felhengerlése egy rétegben, majd
a kellő száradási idő eltelte után hengerrel két rétegben
felhordjuk a Nano lakkot. Az esetlegesen szükséges köztes
csiszolást az utolsó lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni!
Sportpadlók esetén:
Az Aqua Speziális alapozó felhengerlése egy rétegben, majd
a kellő száradási idő eltelte után felkenjük a pályajeleket,
(enyhe csiszolás) majd után hengerrel két rétegben
felhordjuk a Nano lakkot. Az esetlegesen szükséges köztes
csiszolást az utolsó lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni!
Erősen igénybevett felületeket 3 réteggel készítjük.
A túlszáradás miatti fugaképződés nem a lakkra hibájára
vezethető vissza. Amennyiben a fa padló nedvességtartalma
később erősen a szabványos érték alá süllyed, fennáll a
fugaképződés fokozott veszélye, amely természetes
folyamat eredménye.
Ahhoz, hogy a túlszáradást kizárják, és a fa
nedvességtartalma meghatározott szinten maradjon, ezért
pl. a légnedvességet azonos szinten kell tartani. Ezért
célszerű a kivitelezés építésvezetőjének figyelmét
mindezekre felhívni, hogy ezen ismeretek birtokában a
lehetőségek közül választhasson. Ez különösen a párnafára
fektetett parketták (lengőpadlók) és az új dilen parketták
esetében fontos. Az Aqua Speciális alapozó használatával
csökkenthetjük a túlszáradásból adódó oldal-összeragadás
hatását.
Utókezelés:
A lakkozott felület teljes terhelésre leghamarabb 10-14 nap
múlva alkalmas. Az első ápolás a lakkozás elkészülte után
3-7 nap között javasolt. Bútorok és egyéb nehéz
berendezési tárgyak szállítása óvatosan, a
padlót megfelelően védeni kell.
A lakkozott felület állapotának megőrzése és a hosszú
élettartam érdekében javasoljuk a padló rendszeres
tisztítását és ápolását a megfelelő szerekkel. Ehhez
javasoljuk az alábbi, rendszerűnkbe illő ápoló és tisztító
szereinket:
PARKETTPOLISH (parkettafény), VOLLPFLEGE LMF
(ápoló LMF),PARKETTREINIGER (parketta tisztító)
Kérje a Murexin lakkokra érvényes ápolási és kezelési
útmutatónkat!

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése
érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi
és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek
feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses,
vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


