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Technický datový list 
 
 

Aqua-SealP

®
P EcoSilver 

 
 

Popis Aqua-Seal® EcoSilver je konzervace na parkety pro normální až střední zátěž s dobrým poměrem ceny a 
výkonu. Na bázi vybraných akrylo-polyuretanových disperzí nabízí jednosložková vodní konzervace dobré 
vlastnosti v oblasti jednoduchých parketových konzervací. Je připravená k použití bez míchání a uživatelsky 
přátelská. 
Kód Gis W3+, kód Emi EC1, abZ-č. 157.10-46 

 
Stupeň lesku ultramat, mat, polomat 

 

Zvláštní 
pokyny 

Aqua-Seal EcoSilver vykazuje všeobecně dobrou přilnavost na různých podkladech, jako například Aqua-Seal 
FlexPrimer, Aqua-Seal ExoBloc a Aqua-Seal Uni-Spachtel. 

 
Použití  Aqua-Seal EcoSilver se dá nanášet válečkem, natírat a křížově stěrkovat. Konzervace se nanáší 

rovnoměrně ve třech vrstvách. Problémová dřeva jako je buk, javor a jasan nestěrkujte, ale válečkujte! 
 

Speciální tipy Narozdíl od konvenčních rozpouštědlových laků je s Aqua-Seal EcoSilver nutno pracovat v sytých vrstvách. 
Materiál se nesmí nanášet válečkem do silné vrstvy. 

 
Schnutí Pro zabránění nadměrnému bobtnacímu tlaku doporučujeme provést jen jedno nanesení vodního laku 

válečkem za den, aby dřevo mělo dostatek času opět vydat přijatou vodu. Lak samotný je obecně brousitelný 
a opatrně pochozí pro další zpracování po 3-4 hodinách (23°C / relativní vlhkost vzduchu 50 %). Při špatném 
větrání, nižší teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tlouštce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit. 
Zatěžování, pokládání koberců nebo údržba ne dříve než za 8 -14 dní. 

 
Spotřeba V závislosti na podkladu a způsobu práce: 

 
1 stěrková vrstva při nanášení dvou stěrkových vrstev: asi 30 ml/m ² nebo asi 35 m²/l  
1 vrstva nanesená válečkem / štětcem: asi 100 ml/m ² nebo asi 10 m²/l 

 

Skladování / 
doprava 

Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě 
je skladovatelnost minimálně 12 měsíců. 

 

Ve výrobě 
konzervované 
hotové parkety 

Aqua-Seal EcoSilver není vhodný pro dodatečnou konzervaci ve výrobě lakovaných hotových parket a korku. 

 

Další odkazy  Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: 
 

- Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety 
- Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah 
- Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list) 
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