2-sk³adnikowy lakier nawierzchniowy

Pall-X 98
Dwusk³adnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody przeznaczony do lakierowania
bardzo intensywnie u¿ytkowanych pod³óg drewnianych
Obszar zastosowania:

Zalety produktu/W³aœciwoœci:

Dwusk³adnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody przeznaczony do
lakierowania bardzo intensywnie u¿ytkowanych pod³óg parkietowych,
równie¿ w obiektach przemys³owych.

Dwusk³adnikowy, wodny lakier nawierzchniowy do parkietu o niskiej
zawartoœci rozpuszczalników charakteryzuj¹cy siê wysok¹ odpornoœci¹
chemiczn¹ i mechaniczn¹. Gotowy produkt powstaje w wyniku zmieszania bazy Pall-X 98 z utwardzaczem Pall-X 98 Hardener.

Nadaje siê do obróbki nawierzchniowej m.in.:
z Szlifowanych (cyklinowanych) pod³óg drewnianych i parkietu
z Elementów drewnianych wewn¹trz pomieszczeñ
z Fabrycznie lakierowanego parkietu gotowego (wg zaleceñ producenta parkietu)
Nadaje siê do pod³óg drewnianych na wodnym ogrzewaniu pod³ogowym.

z
z
z
z
z

Bardzo dobre w³aœciwoœci wype³niaj¹ce
Szybkie schniêcie
£atwy w stosowaniu
Nak³adanie za pomoc¹ szpachli lub wa³ka do lakierów
GISCODE W3 DD

Dane techniczne:

Wskazówka:

Forma opakowania:

Kanister z tworzywa sztucznego +
plastikowa butelka

Przed zastosowaniem lakieru nawierzchniowego powierzchniê nale¿y
zawsze gruntowaæ lakierem podk³adowym w celu unikniêcia niekorzystnego bocznego sklejania klepek parkietu. Zasada ta szczególnie
dotyczy bruku parkietowego, parkietu lamelowego, dyli parkietowych
jak równie¿ ogólnie parkietu uk³adanego na konstrukcjach z wodnym
ogrzewaniem pod³ogowym.

Wielkoœci opakowañ (sk³adniki A+B):

5 + 0,5 litra

Okres przechowywania:

12 miesiêcy

Stopieñ po³ysku:

Pó³mat, mat

Kolor:

Bezbarwny, przezroczysty

Zu¿ycie na warstwê:

110-130 ml/m2

Temperatura zastosowania:

Co najmniej 15ºC przy pod³odze

Mo¿liwoœæ wchodzenia:

Po ok. 3 godzinach*g

Szlifowanie(matowienie):

Po up³ywie 4 - 5 godzin*

Ostateczne utwardzenie:

Po ok. 7 dniach *

* przy 20ºC i warunkach normalnych.

gets to the point.

Pall-X 98
Przygotowanie pod³o¿a:

Wa¿ne wskazówki:

Obróbkê powierzchni mo¿na rozpocz¹æ po ca³kowitym zwi¹zaniu kleju.
Powierzchniê nale¿y wstêpnie przeszlifowaæ u¿ywaj¹c szlifierki bêbnowej z za³o¿onym papierem o uziarnieniu 36 do 60. Ewentualne szczeliny wype³niæ stosuj¹c produkt Pallmann Pall-X Kitt. Tak przygotowan¹
powierzchnie nale¿y nastêpnie dok³adnie wyszlifowaæ papierem o uziarnieniu 100 (szlifierka bêbnowa) lub przy bardzo wysokich wymaganiach
co do jakoœci powierzchni siatk¹ o uziarnieniu 100 (szlifierka talerzowa).
Powierzchnia przed lakierowaniem musi byæ czysta, sucha i wolna od
py³u po wykonaniu ostatniego szlifu oraz innych zanieczyszczeñ. Nastêpnie w zale¿noœci od rodzaju drewna oraz przeznaczenia nale¿y zastosowaæ odpowiedni lakier podk³adowy firmy Pallmann.

z Produkt zapakowany fabrycznie mo¿e byæ przechowywany w umiarkowanie
ch³odnym pomieszczeniu przez 12 miesiêcy. Nale¿y chroniæ przed dzia³aniem mrozu i temperaturami powy¿ej 40ºC. Rozpoczête opakowania
nale¿y niezw³ocznie dobrze zamkn¹æ i mo¿liwie szybko zu¿yæ ich zawartoœæ.
W przypadku utworzenia siê ko¿uszka nale¿y go odcedziæ.
z Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18-25ºC, wilgotnoœæ
wzglêdna powietrza <65 %. Niska temperatura i wysoka wilgotnoœæ
wzglêdna powietrza wyd³u¿aj¹ czas schniêcia, natomiast wy¿sza temperatura i niska wilgotnoœæ wzglêdna go skracaj¹.
z Podczas nak³adania lakierów wodnych na stare pow³oki mog¹ wyst¹piæ
problemy z ich przyczepnoœci¹. W razie wyst¹pienia w¹tpliwoœci zaleca siê
gruntowne zeszlifowanie istniej¹cej pow³oki i po³o¿enie nowego lakieru.
z Przed stosowaniem na fabrycznie lakierowanym parkiecie gotowym nale¿y
przestrzegaæ wskazówek producenta parkietu oraz zawsze wykonaæ próbê
przyczepnoœci.
z W przypadku wyst¹pienia przerwy miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw
lakieru d³u¿szej ni¿ 1 dzieñ nale¿y zmatowiæ ca³¹ powierzchniê (uziarnienie
80-120).
z Gatunki drewna zawieraj¹ce specyficzne sk³adniki (np. drewno egzotyczne)
nale¿y zagruntowaæ gruntem odcinaj¹cym Unibase.
z W przypadku umiarkowanie obci¹¿onych powierzchni dopuszcza siê wejœcie na ni¹ po wyschniêciu przez noc ostatniej warstwy lakieru.
z W przypadku rzadko spotykanych gatunków drewna zasiêgn¹æ porady
technicznej.
z Œwie¿o polakierowanych powierzchni nie nale¿y przykrywaæ dywanami,
wyk³adzinami lub obci¹¿aæ ciê¿kimi przedmiotami przed up³ywem 7 dni.
z Œwie¿o lakierowane powierzchnie nale¿y konserwowaæ za pomoc¹ œrodka
do pielêgnacji parkietu PALLMANN-Finish Care, lecz nie wczeœniej ni¿ po
up³ywie 7 dni od po³o¿enia ostatniej warstwy lakieru.
z Regularna konserwacja za pomoc¹ œrodka do pielêgnacji parkietu PALLMANN-Finish Care podnosi walory optyczne pod³ogi i wyd³u¿a jej ¿ywotnoœæ.

Obróbka:
1. Przed u¿yciem odczekaæ, a¿ obydwa opakowania osi¹gn¹ tempera2.

3.

4.

5.
6.

turê pokojow¹ a nastêpnie dobrze je wstrz¹sn¹æ.
Zawartoœæ opakowania zawieraj¹cego sk³adnik A przelaæ do czystego wiadra, nastêpnie dodaæ sk³adnik B i bardzo dobrze je ze sob¹
wymieszaæ. Inn¹ dopuszczaln¹ metod¹ jest mieszanie w opakowaniu. W tym celu nale¿y przelaæ sk³adnik B (utwardzacz) do kanistra
zawieraj¹cego Pall-X 98 (sk³adnik A), dobrze zakrêciæ a nastêpnie
bardzo dok³adnie potrz¹saæ w celu optymalnego wymieszania siê
obu sk³adników.
Za pomoc¹ odpowiedniego wa³ka (do lakierów wodnych) równomiernie na³o¿yæ lakier Pallmann Pall-X 98. Konieczne jest po³o¿enie
przynajmniej 2 warstw lakieru poczynaj¹c ka¿dorazowo od brzegu
pomieszczenia na przemian najpierw w poprzek, a potem wzd³u¿
rysunku s³ojów. Kolejne nak³adane pasy lakieru powinny na siebie
zachodziæ. W miejscach silniej obci¹¿onych zaleca siê po³o¿enie
trzeciej warstwy lakieru.
Czas potrzebny do wyschniêcia przed szlifowaniem: ok. 4 godzin.
Czas schniêcia przy uk³adzie trzech warstw lakieru:
1. Pierwsza warstwa: ok. 4 godziny
2. Druga warstwa: ok. 5 godzin
Przed po³o¿eniem ostatniej warstwy lakieru zaleca siê wykonanie
miêdzyszlifu za pomoc¹ siatki 120.
Narzêdzia umyæ wod¹.

Zu¿ycia:
Zalecana iloœæ lakieru na jedn¹ warstwê:
Wydajnoœæ z 1 litra:

110-130 ml/m2
8-10 m2

Wskazówki BHP i ochrona œrodowiska:
GISCODE W3/DD lakiery wodne o zawartoœci rozpuszczalników poni¿ej 15%.
Nale¿y przestrzegaæ m.in. przepisów BHP, ostrze¿eñ i wskazówek bezpieczeñstwa umieszczonych na
etykiecie opakowania, Karcie charakterystyki niebezpiecznych substancji. Po zwi¹zaniu produkt jest bezzapachowy oraz neutralny ekologicznie i fizjologicznie.

Usuwanie odpadów:
Resztki produktów nale¿y w miarê mo¿liwoœci zebraæ i zu¿yæ. Nie wylewaæ do kanalizacji i zbiorników
wodnych. Dok³adnie opró¿nione opakowania z tworzywa sztucznego mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Pozosta³e, nieopró¿nione opakowania jak równie¿ nie zebrane resztki produktu nale¿y traktowaæ jak odpad specjalny. Opakowania zawieraj¹ce zwi¹zane resztki produktu
sta-nowi¹ odpad budowlany.
Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach i s¹ rezultatem skrupulatnych badañ.
Du¿a gama oferowanych materia³ów jak równie¿ ró¿norodnoœæ warunków panuj¹cych na budowie
podczas ich stosowania nie mo¿e byæ przez nas zawsze szczegó³owo zbadana. Finalna jakoœæ
wykonanej pracy zale¿y zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Pañstwa
odpowiednich produktów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y zawsze wykonaæ próbê i zasiêgn¹æ porady
technicznej. Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta zastosowanej pod³ogi drewnianej.
Wraz z ukazaniem siê niniejszej informacji technicznej trac¹ wa¿noœæ wszystkie poprzednie karty
informacyjne.
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