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SZPACHLA AQUA

Wodorozcieńczalny wypełniacz szczelin

Zakres stosowania

Szpachla wodorozcieńczalna przeznaczona jest do wypełniania szczelin
(max do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po
uszkodzeniu mechanicznym. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem
drzewnym.

Główne zalety produktu



szybkie schnięcie i twardnienie wypełnień do 1 mm



zachowuje oryginalną barwę drewna



przyczepność do różnych gatunków drewna*
* orzech i rzadkie gatunki drewna - należy skontaktować się z Doradcą

Kolory

bezbarwny

Wydajność

w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do naprawy
i uzyskanej konsystencji wypełniacza

Rekomendowana ilość
warstw

nie dotyczy

Metoda malowania

szpachla parkieciarska

Rekomendowane
narzędzia

Szpachla parkieciarska marki Dekoral Gold

Zawartość LZO

nie podlega klasyfikacji

Parametry techniczne

Norma/Wytyczne

Ilość warstw

---------------------------

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]

---------------------------20-30 min.
w przypadku wypełnień do 1mm

Czas schnięcia [h], najwyżej
3

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm ]
Lepkość , [cP]
Okres trwałości mieszaniny
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

Wartość

NF T 30020

1,02

BROOKFIELD T3

1300
do natychmiastowego zużycia (z
uwagi na szybkie odparowywanie
wody)

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.
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Przygotowanie
podłoża

Podłoga powinna być sucha, równa, wolna od pozostałości po starych powłokach
lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. Wszelkie pozostałości poprzednich
powłok lakierowych powinny być usunięte do surowego drewna.

Szpachlowanie

Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nie rozcieńczać. Nakładać przy użyciu
blachy parkieciarskiej po uprzednim, starannym zmieszaniu z pyłem drzewnym z
ostatniego szlifowania drewna przeznaczonego do lakierowania. Konieczne jest
uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków (nie
przekraczać proporcji 1:1). Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni
przeznaczonej do lakierowania. Większe szczeliny należy uzupełniać dwukrotnie.
Po uzupełnieniu ubytków po czasie ok. 30 min. powierzchnię należy zmatowić a
następnie dokładnie odpylić.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.
Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %.
Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie stosować do parkietów kładzionych na legarach.
Produkt bezbarwny (białawy kolor płynnego lakieru znika podczas schnięcia).

Data ważności

36 miesięcy

Warunki
przechowywania
i transportu

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych
0
pomieszczeniach 5- 25 C

Informacje
dodatkowe
Rozcieńczalnik

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania
zamieszczone są na stronie internetowej www.domaluxprofessional.pl

Atesty

Wyrób posiada atest PZH

Wskazówki BHP i
Ppoż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie
www.domaluxprofessional.pl

Opakowania
handlowe

5L

woda

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.

