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Technický datový list 
 

 

Aqua-SealP

®
P FireStop 

Popis  Aqua-Seal FireStop je 3 složkový vodní základní lak na polyuretanové bázi. Tento výrobek je vysoce odolný 
proti otěru, velmi dobře odolný proti chemikáliím a doporučený pro silně namáhané podlahy. Aqua-Seal 
FireStop je vhodný jako základní konzervace a podle DIN EN 13501-1, třída Cfl-s1 je těžko zápalný. Je k 
dispozici klasifikační zpráva na dubu. Konečná vrstva se provádí s Aqua-Seal 2K-PU. 
Kód Gis W2/DD+ ; abZ-č. Z-157-10-47 

 

Zvláštní 
pokyny 

Pro barevné provedení je možno použít Classic BaseOil jako základovou alternativu. 

 

Použití  Aqua-Seal FireStop se krátce před použitím namíchá na objem následujícím způsobem: 
 

10 dílů Aqua-Seal FireStop 
přidejte 2 díly Aqua-Seal FireStop Add a smíchejte,  
potom přidejte 1 díl tvrdidla Aqua-Seal FireStop Härter 

 
Jako míchací nádoba slouží přiložený Mix-Box. 

 
Bezprostředně po přidání tvrdidla dobře promíchejte. Doba zpracovatelnosti směsi je 2 hodiny, to znamená 
že sice zůstane tekutá asi jeden den, ale z důvodu klesající odolnosti zaschlé konzervační vrstvy se po 2 
hodinách již nesmí použít. Namíchejte jen tolik, kolik také spotřebujete. Směs uvolňuje CO2 - proto pro 
zabránění prasknutí nádoby neuzavírejte vzduchotěsně! Materiál se nanáší ve 2 vrstvách štětcem / 
válečkem a následně opatří vrchní vrstvou Aqua-Seal 2K-PU. 

 
Speciální tipy Narozdíl od konvenčních rozpouštědlových laků je s Aqua-Seal nutno pracovat v sytých vrstvách. Materiál se 

nesmí nanášet válečkem do tenké vrstvy. 
 

Schnutí Pro zabránění nadměrnému bobtnacímu tlaku doporučujeme provést jen jedno nanesení válečkem za den, 
aby dřevo mělo dostatek času opět vydat přijatou vodu. Lak 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 podkladě a způsobu práce: 

 
1 vrstva nanesená válečkem / štětcem: asi 100 ml/m ² nebo asi 10 m²/l 

 

Skladování / 
doprava 

Při přepravě a skladování bez mrazu, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě obvyklá životnost 
minimálně 12 měsíců pro konzervaci a 12 měsíců pro tvrdidlo. 

 

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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