
 

MAXIMUS   W 3

1. Opis produktu:   Maximus W3 jest dwuskładnikowym lakierem wodnym. Produkt ten jest odporny na ścieranie
i zabrudzenia chemiczne. Lakier jest dostępny w wersji półmatowej. 

2. Szczególne wskazówki:   Maximus W3 nie można stosować jako lakieru podkładowego lub nawierzchniowego
w połączeniu z AQUA-SEAL Eurotrend. W3 jest kompatybilne z AQUA-SEAL EcoGold. Oczywiście mieszanie
różnych  produktów  z  grupy  AQUA-SEAL  i  W3  w stanie  płynnym  nie  jest  możliwe.  Nie  można  również
stosować rozpuszczalnikowych lakierów podkładowych. Jako lakier podkładowy stosować AQUA-SEAL Uni-
Primer lub Spezial Exotengrund nakładany wałkiem. Patrz tabela kombinacji gruntów i lakierów.

3. Użycie  /  lakierowanie:   Maximus  W3  dobrze  wymieszać,  dodając  utwardzacz  w stosunku  10:1  (proporcje
przygotowane fabrycznie). Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie
płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru można go użyć tylko jako grunt
do nanoszenia szpachlą. W związku z powyższym mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka potrzebna jest w danym
momencie.  Zmieszany  z  utwardzaczem  lakier  wydziela  wolne  CO2,  dlatego  też  nie  zakręcać  opakowania
szczelnie. Można nakładać wałkiem 3 warstwy lakieru lub 2 warstwy szpachlą „na krzyż” i 2 warstwy wałkiem.
Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem.

4. Szczególne  zalecenia  dla  lakierów  wodnych:   W3  należy  nanosić  dość  grubo  (nie  powinien  być  mocno
rozwałkowany). Należy uważać na równomierne rozprowadzenie lakieru.

5. Schnięcie:   W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza: ok. 120 minut do
rozpoczęcia matowienia. 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.

6. Zużycie:   w zależności od podłoża i sposobu pracy. 

1 warstwa nanoszona szpachlą ok. 30-35 ml/m2 lub ok. 30-35 m2/l
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100-130 ml/m2 lub ok. 7-10 m2/l

7. Składowanie:   CHRONIĆ  PRZED  MROZEM!  W  oryginalnych  opakowaniach  w  chłodnym  i  suchym
pomieszczeniu lakier – 12 miesięcy, utwardzacz - 6 miesięcy.

8. Fabrycznie lakierowany parkiet:   Maximus W3 nie nadaje się pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie.

9. 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)
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