
   

AQUA-SEAL ExoBloc

1. Opis produktu:   AQUA-SEAL ExoBloc jest dwuskładnikowym, efektywnie odcinającym i blokujący
wodnym lakierem gruntującym. Akrylopolimery reagują z sieciującym utwardzaczem zawierającym
izocjanaty, dając produkt doskonale wypełniający pory drewna i tworzący warstwę. Aqua-Seal ExoBloc
nadaje się do większości gatunków drewna egzotycznego izolując związki zawarte w drewnie. Aqua-
Seal ExoBloc może być pokrywany tylko lakierami Aqua-Seal W1 lub Aqua-Seal EcoGold. Aqua-
Seal ExoBloc intensyfikuje naturalne wybarwienie drewna podobnie jak lakiery alkidowe lub
olejowanie.

2. Użycie / lakierowanie:   AQUA-SEAL ExoBloc nakładać wałkiem jedną warstwę ( nie nadaje się do
szpachlowania, ponieważ zostałaby naniesiona zbyt mała ilość materiału ) Aqua-Seal ExoBloc krótko
przed użyciem dobrze wymieszać dodając utwardzacz w stosunku 20:1 (proporcje przygotowane
fabrycznie). Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin. Przygotowywać  tylko taką ilość
lakieru, jaka potrzebna jest w danym momencie. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne
CO2, dlatego też nie zakręcać opakowania szczelnie.

3. Schnięcie:   W normalnych warunkach 23°C/50% wilgotno ści powietrza: ok. 4 godzin, a najlepiej przez
noc. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości
warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

4. Zużycie:   w zależności od podłoża i sposobu pracy
1 warstwa nałożona wałkiem ok. 100-110 ml/m2 lub ok. 9-10 m2/l.

5. Składowanie:   W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 12
miesięcy.

6. Ograniczenia stosowania:   Aqua-Seal ExoBloc nie stosować na podłogach z ogrzewaniem
podłogowym, bruku i deskach bitych na gwóźdź ( niebezpieczeństwo sklejeń blokowych ). Przy
stosowaniu na silnie chłonnych podłożach np. buku, grunt musi być obficie nakładany wałkiem.

7. Szczególne zalecenia:   Aqua-Seal ExoBloc nie wolno matowić, z powodu możliwości przetarcia do
drewna i wystąpienia przebarwień przez lakier nawierzchniowy. Aqua-Seal ExoBloc schnąc jest
połyskliwy, a po wyschnięciu czuje się, że powierzchnia jest nieco lepka. Wykończenie Aqua-Seal
EcoGold ( mat, półmat, połysk ) lub Aqua-Seal W1 ( mat ).

8. Odnośniki:  
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych 
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