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UNO
Lakier poliuretanowy
1.

Opis produktu: UNO jest dwuskładnikowym lakierem czysto poliuretanowym bez zawartości
formaldehydów. Lakier przeznaczony jest do lakierowania parkietu, mozaiki przyklejonych na stałe do
podłoży. Z uwagi na dużą twardość, lakier ten zalecany jest do zabezpieczania parkietów
w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. Lakier ten może być użyty w szybkiej metodzie lakierowania
w połączeniu z gruntem FK Gelb. Różnorodność zastosowania, szybkie schnięcie i dobry efekt wzrokowy jak
też łagodny zapach, wysoka jakość poliuretanu czynią UNO produktem najwyższej jakości - przyjaznym do
pracy.

2.

Stosowanie / lakierowanie: lakier UNO można nanosić na powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka
i szpachli (nie przy parkietach bukowch). Do lakieru matowego zaleca się używanie wałków. Aby uzyskać
normalną grubość warstwy 130-140 mllm2 należy używać AQUA-SEAL wałków. Przy nakładaniu grubszych
warstw do 180-200 mi/m zaleca się używać wałków UNO. Ze względu na bardzo dobrą odporność na
ścieranie wystarczy nałożyć 3 warstwy lakieru w pomieszczeniach o dużym i bardzo dużym nasileniu ruchu.
Lakier UNO w połączeniu z gruntem FK Gelb lub UNO Dickschicht stosowany jest w systemie szybkiego
lakierowania tzn. 2 x grunt nakładamy szpachlą 1 warstwę lakier UNO ok. 170 mllm2 nakładana wałkiem.
Jest to metoda stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych.
Lakier UNO-MASA krótko przed użyciem należy wymieszać w stosunku 1:1 z UNO-HARTER utwardzaczem.
Następnie tak przygotowany lakier musi być również dobrze wymieszany. Tak przygotowany lakier należy zużyć
w ciągu 4-6 godz. Mocno porowate lub zawierające tłuszcz drewno egzotyczne 1-2 razy impregnować lakierem
rozcieńczonym 15-30% rozpuszczalnikiem PUR lub impregnować lakierem l81. Lakierowanie przeprowadzać w temp.
min. 1SoC. Podłoga powinna być gładka, czysta, odkurzona. W pomieszczeniach lakierowanych nie doprowadzać do
znacznych ruchów powietrza (przeciągi).
Rozcieńczać przy pomocy PUR-Verdunnung. Uwaga: Przed stosowaniem na drewnach egzotycznych zasięgnąć
szczegółowej informacji.

3.

Schnięcie: W normalnym klimacie temp. 23°C/50% wilgotno ści powietrza

ok. 3 - 4 godz. warstwa nakładana wałkiem 120 mllm2 ok. 4 - 6 godz. warstwa nakładana wałkiem 180 ml/m2 Podłogę
można użytkować najwcześniej po ok. 24 godzinach po położeniu ostatniej warstwy. Przy złym wietrzeniu, niższej
temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie
wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

4.

Zużycie: Zależne od podłoża i rodzaju pracy.
2

2

1 warstwa nakładana wałkiem:
ok. 110-140 ml/m lub ok. 7-9 m /l1
1 warstwa nakładana wałkiem grubo w systemie szybkiego lakierowania:
2
2
ok. 170-200 ml/ m lub ok. 5-6 m /l

5.

Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można
przechowywać, co najmniej 6 miesięcy (półmat) względnie 12 miesięcy (połysk).

6.

Ograniczenie w zastosowaniu: Ze względu na właściwości sklejania parkietu przez produkty poliuretanowe
nie należy stosować UNO do bruku drewnianego z impregnowanymi płaszczyznami bocznymi, desek,
podłóg elastycznych (hale gimnastyczne, sportowe), parkietu przemysłowego i podłóg na ogrzewaniu
podłogowym.

7.

Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
• Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
• Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
• Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych
substancji)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
Szendera Bogdan
43-229 Pszczyna-Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 b
tel/fax: (32) 211 24 62

