VEGAFLOOR®

WYSOKIEJ JAKOŚCI WODNY LAKIER
DO WEWNĄTRZ PROFESJONALNY
VEGAFLOOR® należy do nowej generacji produktów przyjaznych dla środowiska, wodnych o wysokiej
jakości. Szybko schnie i jest bezzapachowy. Jednoskładnikowa, wodna żywica poliuretanowa zapewnia
wykończenie gwarantujące doskonałą odporność zarówno na mechaniczne jak i chemiczne ścieranie.
Produkt nadaje długotrwałą ochronę każdemu gatunkowi podłóg drewnianych narażonych na standardowy
jak i ciężki ruch pieszy – doskonale sprawdza się na schodach, w jadalniach, poczekalniach i innych
pomieszczeniach. Fakt że jest odporny na wodę sprawia, że VEGAFLOOR® to doskonałe rozwiązanie
również w pomieszczeniach o podwyższonym ryzku zalania: łazienki i kuchnie.
VEGAFLOOR® może być nakładany na każdy rodzaj drewna, również na egzotyczne gatunki drewna
twardego – wszędzie upiększy i zachowa naturalny wygląd drewna.

Właściwości

• Lakier na bazie żywicy poliuretanowej. Anty-poślizgowy.
• Chroni i wzmacnia naturalne piękno drewna.
• Zachowuje naturalny kolor drewna.
• Łatwy w użyciu. Szybko schnie.
• Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna – również na środki na bazie amoniaku.
• Bezbarwny – Bezzapachowy.
• Nie żółknie – odporny na promienie UV.
• Chroni i upiększa schody, parkiety,…
• Może być barwiony za pomocą PRIMAFLOOR®* lub uniwersalnego kolorantu (max 5%).
Zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni celem sprawdzenia koloru i wyglądu po wyschnięciu.
• Może być nakładany na powierzchnie uprzednio lakierowane – produktami wodnymi i
rozpuszczalnikowymi.

Podstawowe
zastosowanie

•
•
•
•

Dane techniczne

Wygląd: Mat, satyna lub połysk
Rozpuszczalnik: Żywica akrylowa-poliuretanowa
Lepkość: Płyn
Ciężar właściwy (w 20°C): 1.04 ± 0.05
Stan skupienia: Płyn
Zawartość cząstek stałych: 39% ± 2
pH: 8.5 ± 0.5
Temperatura zapłonu: niepalny
Odporność na ścieranie (test Taber): Utrata suchej warstwy filmu = 24.3 mg
Odporność na domowe środki czyszczące: Dobra
Przydatność: 1 rok w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu
Dostępne opakowania: 1L, 2.5L, 5L, 10L.
Kolor: Bezbarwny
Czas schnięcia (21˚C i 50% wilgotność):
• Pyłosuchość: 2 godziny
• Normalne użycie: 24 godziny
• Do szlifowania: 4 godziny
• Na dotyk: 3-4 godziny
• Pełne utwardzenie: 2 tygodnie
• Do kolejnej warstwy: 4-12 godzin
UWAGA: Gdy zostanie zastosowany utwardzacz DURCISSE lub U FL* - należy dodać 1 godzinę do
czasów schnięcia.
UWAGA: temperatura otoczenia i wilgotność mogą drastycznie zmienić czasy schnięcia.
LZO: Limit UE dla tej kategorii produktów wynosi (cat. A/g): 140 g/L (2010).
Ten product zawiera max. 50 g/L.

Narzędzia do nakładania

Wysokiej jakości pędzel z syntetycznym włosiem.
10 mm (3/8’) wałek syntetyczny (poliamid lub poliester).
Zaleca się używanie mieszadła szybko-obrotowego do mieszania produktu z utwardzaczem DUCRISSE
lub UFL – gdy są dodawane do VEGAFLOOR®.

Dobre praktyki podczas
aplikacji

• Należy osłonić wszystkie miejsca których nie chcemy pomalować.
• Wynieść meble.
• Wynieść rośliny i kwiaty. Zabezpieczyć akwaria.
• Produkt jest zgodny z drewnem pokrytym środkami impregnacji drewna*.
• Dokładnie wymieszać przed aplikacją. NIE WSTRZĄSAĆ.
• Stosować czysty. Nie rozcieńczać.
• Nie nakładać gdy temperatura otoczenia i drewna są poza zakresem 10°C a 25°C (minimum
15°C gdy stosujemy DURCISSE lub UFL).
• Nakładać VEGAFLOOR® wyłącznie na powierzchnie których wilgotność jest poniżej 15%.
• Nie należy szlifować zagruntowanych lub bejcowanych powierzchni przed aplikacją warstwy
nawierzchniowej.
• W każdym wypadku należy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami.
• Nie należy otwierać okien podczas wysychania – może niewłaściwie wyschnąć.
UWAGA: Jeżeli produkt został wstrząśnięty, należy odczekać 2 godziny przed aplikacją.

Każdy rodzaj podłogi drewnianej – nowej lub starej – parkiety, forniry, schody…
Wszystkie gatunki drewna miękkiego i twardego – również egzotyczne.
Doskonały do: normalnego ruchu: sypialnie, łazienki, hole…
Ruchu ciężkiego: korytarze, schody, jadalnie, kuchnie…

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Opis produktu

Przygotowanie
powierzchni

ZALECENIA OGÓLNE
Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od ziemi, tłuszczu, smaru i innych zanieczyszczeń – również poprzednich
warstw. VEGAFLOOR® może być nakładany wyłącznie na gołe powierzchnie drewna lub powierzchnie wcześniej
zabezpieczone VEGAFLOOR® lub innym lakierem nawierzchniowym na bazie wody lub rozpuszczalnika (powierzchnia w
dobrym stanie). WSZYSTKIE inne warstwy MUSZĄ zostać całkowicie usunięte. Należy zawsze bardzo dobrze odkurzyć
wszystkie szczeliny, rury, parapety, itp. Zeszlifować podłogę drewnianą stosując odpowiedni system i granulację papieru –
w zależności od rodzaju i stanu powierzchni. Pęknięcia o szerokości 2mm lub mniejszej muszą zostać uzupełnione
LIANFLOOR®* i zeszlifowane papierem 80 lub 100. Następnie wygładzone 120 lub 150 w zależności od gatunku drewna.
Jeżeli istnieje konieczność zabezpieczenia nowego drewna lub starego, gołego drewna za pomo impregnatów* - aby
chronić przed grzybami i sinicą – zaleca się zagruntować za pomocą PRIMAFLOOR®*.
Zalecane granulacje do stopnia wygładzania (Zaleca się przechodzenie o jeden stopień wygładzania po kolei):
Szorstki stopień Średni stopień Stopień wykończeniowy
24, 30, 36

40, 50, 60

80, 100, 120, 150

NOWE DREWNO:
Odtłuścić powierzchnię denaturatem, acetonem lub innym produktem rozpuszczalnikowym.
Przygotować powierzchni zgodnie z „zaleceniami ogólnymi”.
WCZEŚNIEJ ZABEZPIECZONE POWIERZCHNIE (olejowane lub polerowane):
Aby usunąć olej lub materiały polerskie zastosowane na podłodze, należy użyć DSP 800*. Po usunięciu należy odtłuścić
powierzchnię denaturatem, acetonem, benzyną lakową lub podobnym preparatem rozpuszczalnikowym.
Przygotować powierzchni zgodnie z „zaleceniami ogólnymi”.
WCZEŚNIEJ LAKIEROWANE POWIERZCHNIE W DOBRYM STANIE:
Dokładnie wyczyścić powierzchnie za pomocą SPACENETT®*. Powtórzyć procedurę w razie konieczności. Zeszlifować
powierzchnię papierem 100 lub 120 aby usunąć niedoskonałości i zmatowić istniejący lakier. Bardzo dokładnie odkurzyć
powierzchnię.
WCZEŚNIEJ LAKIEROWANE POWIERZCHNIE W ZŁYM STANIE:
Usunąć lakier za pomocą DSP 800*. Po usunięciu należy odtłuścić powierzchnię denaturatem, acetonem, benzyną lakową
lub podobnym preparatem rozpuszczalnikowym. Przygotować powierzchni zgodnie z „zaleceniami ogólnymi”.
• Należy rozpocząć pracę od końca pomieszczenia tak, aby kierować się w stronę drzwi.
• Nałożyć obfitą warstwę VEGAFLOOR®. Należy zawsze utrzymywać mokrą krawędź i unikać nachodzenia warstw.
• Na brzegach rozpocząć za pomocą pędzla – pozostałą powierzchnię wykonać wałkiem. Zaleca się pracować na sekcjach
2 m x 2 m.
• Zaleca się aplikację krzyżować – co najmniej 3 pociągnięcia w jednej aplikacji.
• Odczekać do wyschnięcia. 4 godziny – w zależności od temperatury wewnętrznej.
• Zeszlifować powierzchnię (papier 150 lub 180) aby zmatowić powierzchnię przed drugą warstwą.
• Nałożyć drugą warstwę VEGAFLOOR®. Nie przekraczać 12 godzin pomiędzy aplikacją 1 i drugiej warstwy.
RADA: Aby zwiększyć odporność VEGAFLOOR® można zastosować utwardzać DUCRISSE lub UFL.
- Dodaj 10% DUCRISSE lub UFL* do drugiej warstwy VEGAFLOOR®.
- Dokładnie wymieszaj produkt – co najmniej 2 minuty mieszania.
- Zostaw na 5 minut czasu aktywacji.
- Zużyj zaktywowany produkt w przeciągu 4 godzin.

Zalecenia po aplikacji

• Odczekaj co najmniej 48 godzin przed wstawieniem mebli. Zaleca się zastosowanie podkładek pod meble.
• Nie przykrywać powierzchni zabezpieczonej VEGAFLOOR® jakimikolwiek dywanami lub okładzinami przez co najmniej
15 dni od aplikacji.

Wydajność

6-7 m2/L na warstwę.
Faktyczna wydajność może się różnić w zależności od metody aplikacji, tekstury i porowatości powierzchni.

Czyszczenie i
konserwacja

CZYSZCZENIE
• Należy regularnie czyścić powierzchnię za pomocą zmiotki lub odkurzacza.
• Przez pierwsze 15 dni od aplikacji VEGAFLOOR® może być czyszczony za pomocą SOAPCLEAN* - bardzo dobrze
wyrzętym mopem. Po tym okresie można stosować SOAPCLEAN* normalnie.
• NIE stosować SPACENETT®* na VEGAFLOOR® przez pierwsze 15 dni od aplikacji.
KONSERWACJA
Całkowite odnowienie powierzchni:
• Dokładnie wyczyścić podłogę za pomocą SPACENETT®*.
• Zeszlifować powierzchnię za pomocą papieru 150.
• Bardzo dokładnie odkurzyć powierzchnię.
• Nałożyć 1 lub 2 warstwy VEGAFLOOR® - w zależności od stanu powierzchni.
Miejscowe naprawy:
W zależności od stanu powierzchni możliwe są miejscowe naprawy.
• Dokładnie wyczyścić powierzchnię.
• Zeszlifować powierzchnię za pomocą papieru 150.
• Bardzo dokładnie odkurzyć powierzchnię.
• Nałożyć VEGAFLOOR® w podniszczone miejsce – łącząc z miejscem gdzie lakier jest w dobrym stanie.
• W bardzo podniszczonych miejscach nałożyć 2 warstwę VEGAFLOOR®: tak jak w przypasku standardowej aplikacji.
• Miejsca dobrze wyglądające nie wymagają ponownej aplikacji.

Czyszczenie narzędzi

Woda

Przechowywanie

Z dala od źódeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem. Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie
są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji względem działania
produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że
produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do
wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez
uprzedniego informowania.

Data wydania
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* Ten sam producent

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym

SPINEX - STEPNIAK SP.J.
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska
www.owatrol-polska.com
OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

Znajdź nasze rozwiązania na :

www.owatrol.com

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Aplikacja

