
Leírás: Parketta alapozó

Alkalmazási területek: A Supralux Gemini

parkettalakk alapozója. Natur, kezeletlen fafelüle-

tek, fôként parketták alapozására alkalmazható.

Felületek: Natur, kezeletlen fafelületek, parketták

Tulajdonságok: Különösen régi parkettáknál

csökkenti a fafelület nem kívánatos sötétedését vagy

elszínezôdését, amit pl. a nem tökéletes csiszolás

következtében visszamaradó viasz vagy régi felület-

elôkezelô anyag maradványa, vasszennyezôdés,

egyes gombafajták vagy a fa természetes oxidáció-

ja okozhat.

Mûszaki információk:

Felépítés: speciális mûgyanta alkoholos oldata 

Sûrûség, g/liter: 800 - 900

Gyakorlati információk:

Kiszerelés: 0,75; 2,5 liter

Hígítás: nem szükséges, eszközök mosása:

Supralux Gemini észter hígító

Száradási idô: száraz: 20 °C-on max. 2 óra

Átfesthetô: 2 óra múlva Supralux Gemini parket-

talakkal

Felhordási módok: ecseteléssel, vékony össze-

függô rétegben

Kiadósság: kb. 9 m2/liter,  a felület minôségétôl

és a felhordás módjától függôen

Minôségmegôrzési idô: 24 hónap, az MSZ

13910 szerint, +5 és +25 °C között, fedett raktár-

ban tárolva

Tûzveszélyességi fokozat: I. Fokozottan tûz-

és robbanásveszélyes!

TIVINIL



Felhasználási útmutató: 

Felületelôkészítés, felhordás: 

A Supralux Tivinil parketta alapozó csak csiszolt, száraz, pormentes és

viaszmentes felületre hordható fel. A csiszolás során (pl. a csiszolóesz-

köz kézi élezésénél) esetleg a felületre került apró fémrészeket el kell tá-

volítani. Használat elôtt az alapozót gondosan fel kell keverni. A felhor-

dása ecseteléssel történhet egy vékony, összefüggô rétegben. Felhor-

dás közbeni sûrûsödés esetén max. 5% Supralux Gemini hígítóval hígít-

ható. A Supralux Tivinil alapozó bevonata kb. 2 óra múlva átvonható

Supralux Gemini parkettalakkal. Az alapozási munka befejezése után

az ecsetet Supralux Gemini hígítóval kell kimosni. Amennyiben a par-

kettát bitumenes ragasztóval fektették, a Supralux Tivinil oldószere a bi-

tument oldhatja, ami a parkettán fekete elszínezôdést okozhat. Mivel a

Supralux Gemini parkettalakk megszáradt bevonatának fénye, simasá-

ga, világossága nagymértékben függ a fa elôzetes kezelésétôl (pl. be-

eresztés, gôzölés, korábbi lakkozás), a teljes felület bevonása elôtt min-

den esetben próbaalapozást kell végezni!

A termékismertetôben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat
jelenleg legjobb mûszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen
nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelô részletes alkalmazási elôírásokat.
Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegûnek tekintendôk!

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf.135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanusította az ISO 9001 szerint

Javasolt bevonatrendszerek:

Felület Alapozó Közbensô réteg* Átvonó réteg

Natúr fa, Supralux Tivinil Supralux Gemini Supralux Gemini

illetve parketta parkettalakk parkettalakk


