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Instrukcja aplikacji systemów lakierniczych
wodorozcieńczalnych w obiektach sportowych
System Domalux Professional – sale gimnastyczne - ilość lakieru 330 ml/m2
(minimalna ilość lakieru nawierzchniowego)
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1. Domalux Professional Podkład Akrylowy Aqua, 1 -krotnie wałkiem (nakład 100 ml/m ) nowe podłogi,
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Domalux Professional Podkład Odcinający AL. 1 -krotnie wałkiem (nakład 100 ml/m ) stare
podłogi/renowacje.
2. Po wyschnięciu podkładu można przystąpić do malowanie pól boiskowych za pomocą Emalii
Akrylowej Dekoral Professional. Pola boiskowe malujemy dwukrotnie przy użyciu wałka np.: Flock,
Velours, Microstar,
3. Przed nałożeniem warstwy lakieru emalia musi być dobrze wyschnięta minimum 24 godziny.
Sprawdzić stopień wyschnięcia poprzez miejscowe zmatowienie powierzchni emalii papierem
ściernym 180-220. Powłoka nie powinna się kleić ani wałkować.
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4. Domalux Professional Poliuretan Aqua 2S, wałkiem 2-krotnie, jednorazowy nakład 100-120 ml/m .
Jeżeli czas pomiędzy nakładaniem pierwszej a drugie warstwy lakieru nawierzchniowego jest dłuższy
niż 24 godziny należy wykonać szlif międzywarstwowy siatką/papierem o ziarnistości: 120 – 150 dla
wersji półmat, 180 – 220 dla wersji połysk.
5. Przed malowaniem linii oraz trzeciej warstwy lakieru nawierzchniowego należy wykonać szlif między
warstwowy papierem/siatką 120 – 150 dla wersji półmat, 180 – 220 dla wersji połysk.
6. Po zmatowieniu drugiej warstwy lakiery nawierzchniowego oraz dokładnym sprzątaniu podłogi można
przystąpić do malowania linii boiskowych za pomocą Emalii Akrylowej Dekoral Professional. Linie
boiskowe malujemy dwukrotnie przy użyciu wałka Flock.
7. Przed nałożeniem warstwy lakieru emalia musi być dobrze wyschnięta minimum 24 godziny.
Sprawdzić stopień wyschnięcia poprzez miejscowe zmatowienie powierzchni emalii papierem
ściernym 180-220. Powłoka nie powinna się kleić ani wałkować.
8. Po wyschnięciu linii, czyli po około 24 godzin można przystąpić do malowania trzeciej warstwy lakieru
nawierzchniowego DOMALUX PROFESSIONAL Poliuretan Aqua 2S, 1-krotnie wałkiem, jednorazowy
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nakład 100-120 ml/m .

Warunki aplikacji:
Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić od +15°C do +25°C.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna być nie większa niż 9%,±2% względna wilgotność powietrza 40%
do 65%.
Zużycie lakieru podkładowego zależy od narzędzia wybranego do aplikacji(blacha parkieciarska, wałek) oraz
sposobu wykończenia drewna.
Dodatkowe informacje znajdują się w Kartach Technicznych produktów, z którymi należy zapoznać się przed
przystąpieniem do aplikacji
W razie pytań prosimy o kontakt z Doradcą ds. lakierów parkietowych Ernestem Wesołowskim tel. 607
862 539)

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod
nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11 i na
www.domaluxprofessional.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są
przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień
jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez
uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza
kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.

