OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10
OLI-AQUA SPORT 2K Lakier parkietowy 51.10
Opis produktu:
Lakier wodny certyfikowany na wspó³czynnik tarcia wed³ug DIN
18032 czêœæ 2, szczególnie do lakierowania pod³óg sportowych.
W³aœciwoœci
- wype³nia dyrektywê UE
- wype³nia wspó³czynnik tarcia zgodnie z DIN 18032 czêœæ 2
hal sportowych i gimnastycznych
- bardzo dobra odpornoœæ na œcieranie
- bardzo dobrze wype³niaj¹cy
- bardzo dobra odpornoœæ na œlady i zabrudzenia
- znakomita rozlewnoœæ
- Giscode W3 / DD+
Wype³nione normy
- DIN V 18032-2:2001-04 (Pod³ogi sportowe)
- DIN 71-3 (Bezpieczeñstwo zabawek dla dzieci)
- DIN 53160 (Odpornoœæ na œlinê i pot)
- DIN 68861 T1 B (Badanie przy wybranych mediach)
- wolny od NMP
- wolny od APEO
- wolny od formaldehydu i aromatów
- nie palny w stanie p³ynnym

Przygotowanie pod³o¿¹ / Aplikacja
Przeprowadziæ stopniowane szlifowanie granulacj¹ 80/100/120.
Im drobniejszy szlif tym powierzchnia drewna mniej szorstka .
Przed koñcowym szlifowaniem szczeliny wyszpachlowaæ OLIFugenkitt wymieszanym z py³em drzewnym. Powierzchnia
powinna byæ sucha, gruntownie oczyszczona pozbawiona olejów,
wosków, t³uszczów, silikonu i py³u szlifierskiego.

Postêpowanie
1

OLI - AQUA Grunt 15.81, ok. 100 g/m² (pædzel)
Ok. 2-3 godziny
2

Lakierowanie (1. warstwa)
OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Utwardzacz 13.2
ok. 100-130 g/m²

Zakres stosowania
Na pod³ogach sportowych, przy których wymagany jest
certyfikowany system na zgodnoœæ z norm¹ DIN 18032, czêœæ 2
wspó³czynnik tarcia .
Oznaczenie handlowe
OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10
Stopieñ po³ysku
pó³matowy
Wielkoœci opakowañ
5 litrów
Utwardzacz
13.2; 10 : 1

Gruntowanie

ok. 5-6 godzin
Szlif miêdzywarstwowy granulacja 120-150

420 641 03
3

Lakierowanie (2. warstwa)

420 906 00

Baza surowcowa
Wysoko jakoœciowa dyspersja PU
Sk³adowanie
W oryginalnie zamkniêtych opakowaniach 12 miesiêcy.
Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna
przekraczaæ +30°C ani wynosiæ poni¿ej +5°C.
OLI-AQUA Utwardzacz 13.2 w oryginalnie zamkniêtych
opakowaniach 3 miesi¹ce.
Oznakowanie
Oznakowanie i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa znajd¹
Pañstwo w kartach danych bezpieczeñstwa na stronie www.olilacke.de
Zalecenia / Uwagi
! OLI-AQUA SPORT 51.10 nale¿y krótko przed u¿yciem
intensywnie wymieszaæ z utwardzaczem OLI-AQUA
Utwardzacz 13.2 w proporcji 10 : 1. Pozostawiæ na 10 minut.
¯ywotnoœæ mieszaniny wynosi 3 godziny. Pozosta³oœæ nie
nadaje siê do dalszego wykorzystania.
! Nanosiæ mo¿na wa³kiem lub pêdzlem.
! Koñcowa iloœæ naniesionego materiaùu powinna wynosiæ ok.
360 g/ m².
! Wczeœniej zawsze zagruntowaæ pod³o¿e OLI-AQUA Grund
15.81.
! Do wyznaczania linii zastosowaæ OLI - AQUA SPORTcolor 2K
Farby do linii.
! Szlifowanie miêdzywarstwowe jest koniecznie wymagane,
kiedy czas schniêcia przekracza 12 godzin.
! Nie lakierowaæ przy temperaturze pod³o¿a poni¿ej +15°C.

OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Utwardzacz 13.2
ok. 100-130 g/m²
ok. 5-6 godzin
Twardoœæ koñcowa po 8-10 dniach
Schniêcie:
Dane dotyczace schniêcia odnosz¹ siê do warunków normalnych
przy 20ºC i 50% wilgotnoœci powietrza.
Pielêgnowanie
Polecamy do regularnego czyszczenia i pielêgnacji nasz
wysokojakoœciowy OLI-AQUA POLISHsport.

Nasze zalecenia techniczne s³owne i na piœmie nale¿y traktowaæ jako niezobowi¹zuj¹ce. Opieraj¹ siê one na naszych doœwiadczeniach i obecnym praktycznym stanie wiedzy. Nie zwalniaj¹
one jednak u¿ytkownika od tego, aby sprawdziæ nasze produkty na przydatnoœæ dla przewidywanego zastosowania na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Wszystkie wczeœniejsze wydania
niniejszym trac¹ sw¹ wa¿noœæ. Stan: Grudzieñ 2008.
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