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Műszaki adatlap 

AF53**/00  SZÍNTELEN VIZESBÁZISÚ PARKETTA LAKK, 

ÖNMAGA ALAPOZÓJA 

Fényesség: 20, 50, 80 

Felhasználási terület: Speciálisan kialakított termék parkettára 

Felhordási lehetőség: ecsetelés: használatra kész. 

hengerrel: 10 % vízzel hígítani. 

Technikai adatok: 

Szárazanyag tartalom (%): 35 ± 2 

Fajsúly (kg/l): 1,030 ± 0,030 

Viszkozitás (DIN 4/20°C/sec): 20 ± 3 

Általános jellemzők: 

Száradási idő: 

(80g/m
2
/20°C/65% páratartalom)

porszáraz:           15-20 perc 

érintés száraz:     30-40 perc 

felülfesthető: 1 óra 

         4 óra csiszolható:        

járható:     24 óra 

Felhordott mennyiség (g/m
2
): min. 50 - max. 80 

Kiadósság (m
2
/kg): 12-14 

Rétegek száma: max. 3 

Szavatossági idő (hónap): 15 

Az AF53**/00 egy egykomponensű színtelen vízbázisú önmagát alapozó parketta lakk, speciális 

tulajdonságokat pl. rugalmasság, keménység, kopásállóság stb. igénylő alkalmazásra. 

Hengereléssel és ecsetéléssel könnyű felhordani, könnyű a javítása és a karbantartása. 

Felhasználási javaslat: 

Kezeletlen felületen lévő repedések kitöltésére használjuk az XT0590/00 és a padló csiszolásakor 

keletkezett fűrészpor keverékét. Erre a célra AU0447/00 is használható.  

Amikor a kitöltés megszáradt, óvatosan csiszoljuk meg 80-120 szemcsenagyságú csiszolópapírral. 

Mielőtt hozzákezdenénk a festéshez, a felcsiszolt port távolítsuk el porszívóval. 
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Az első réteg AF53**/00 alkalmazásához hígítsuk a lakkot 10 %-ban vízzel, majd hengerrel vagy 

ecsettel, vigyük fel a felületre. Győződjön meg róla, hogy az anyag jól terül-e és hogy egyenletes-e 

mindenhol a fedettség. 

3-4 óra múlva, amikor teljesen megszáradt, a felület csiszolható. Kézi csiszolásnál a legjobb, ha 

150-180 szemcsenagyságú, a gépi csiszolásnál 220-240 szemcsenagyságú papírt használunk. 

Vigyük fel a második réteget, majd 1-2 óra múlva a harmadik réteget, csiszolás nélkül. 

Néhány gyantás termék (pl. iroko, merbau stb.) színanyagot tartalmaz, amit a lakk feloldhat. 

Ennek elkerülése érdekében az ilyen gyanta tartalmú anyagoknál használjon AU0447/00 

vízbázisú alapozót izolálónak, vagy HU3050/00-t. 

Hogy jobban ellenálljon a fizikai-kémiai hatásoknak és a nagyobb keménység eléréséhez, 

javasoljuk, hogy az utolsó rétegnél adjunk 1% XA4080/00 térhálósító adalékot az AF53**/00-hoz. 

Nem minden felületen érvényesül a termék töltőtulajdonsága, ezért győződjön meg az egyenletes 

terülésről. A rétegenként javasolt mennyiség 70-80 g/m
2
, ami könnyen megoldható hagyományos

ecseteléssel. A javasoltnál vastagabb réteg felhordása esetén sokkal hosszabb lesz a száradási idő. 

A már AF53**/00-val festett, vagy más típusú színtelen bevonatú (beleértve az oldószeres 

bevonatokat is) parketták felújításánál alaposan csiszoljuk meg 150 szemcsenagyságú 

csiszolópapírral, tisztítsuk meg a felületet, azután alkalmazzunk egy vagy két réteg AF53**/00-et 

a fent leírtak szerint. Mindig távolítsuk el alaposan a zsírt, és/vagy a szintetikus wax-ot a 

felületről. 

Az AF53**/00-t szórásra nem javasoljuk, mert ennek a módszernek az alkalmazásával könnyen 

átléphetjük az ajánlott mennyiséget, ami miatt sok kényelmetlenségünk adódhat, mint pl. a 

filmréteg leválása a fa felületről, a hosszabb száradási idő, stb. 

Ha feltétlenül szükséges szórástechnikát alkalmazni, akkor az AF72**/00 használatát javasoljuk. 

Speciális utasítások: 

 A túl vastag réteg foltosodást, felhólyagosodást és olyan lassú száradást okozhat, hogy

filmréteg elválik a fától.

 A termék fagyveszélyes, ne tárolja 5 °C alatt.

 Az alkalmazás ideje alatt a felület, és a helyiség hőmérséklete legalább 10°C legyen.

Alacsonyabb hőmérsékleten sokkal lassabban szárad.

 Csapvízzel hígítható.

 Keveréshez használjunk pálcát vagy spatulát. Kerüljük az intenzív keverést, mivel ez a

termékben buborékosodást eredményezhet.
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 Szellőztessük a helyiséget a festés után egészen a száradásig.

 A festett parkettára már másnap ráléphet.

 A felhordás után 48-72 órával helyezhetünk bútort vagy szőnyeget a felületre.

 Az első 2-3 hétben még nem tökéletes a felület száradása, ezért érzékeny lehet a vízre.

Ha a parkettát felmossák vagy víz ömlik rá közvetlen a száradás után, ez foltosodást idézhet

elő.

 A munkaeszközöket azonnal mossa el vízzel használat után. A rászáradt festéket acetonnal

tudja eltávolítani.

 Festékmaradék, mosóvíz, vízfüggöny stb. kezelése az aktuális szabályok szerint történjen.

Csatornába önteni tilos!

 A piacon található gyanta tartalmú termékek nagy választékára való tekintettel célszerű próbát

végezni a termékkel használat előtt, hogy megbizonyosodjunk arról nem jön-e létre

hólyagosodás, kráteresedés vagy leválás a fában lévő különleges anyagok miatt.




