
Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotycz�ce zastosowania, które przekazujemy u�ytkownikowi w celach promocyjnych powsta�y na podstawie naszych do�wiadcze�
wed�ug najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie s� jednak one wi���ce i nie zwalniaj� kupuj�cego do sprawdzenia naszych 
produktów na w�asn� odpowiedzialno�� pod wzgl�dem przydatno�ci do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. 
Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce  
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OLI-AQUA STANDARD Parkettsiegel15.50 
 

Przygotowanie pod�o�a:  
Przeprowadzi� stopniowane szlifowanie drewna granulacj� 80/100/120. 
Im szlifowanie drobniejsze tym powierzchnia b�dzie mniej szorstka. 
Przed szlifowaniem ko�cowym wyszpachlowa� szczeliny 
OLI-Fugenkitt z wymieszanym  py�em  szlifierskim. 
Powierzchnia musi by� sucha, dok�adnie oczyszczona  z olejów,  wosków, 
t�uszczów, silikonów i py�u szlifierskiego. 

Stosowanie 

         1)    Gruntowanie
A) zwyczajny system wielowarstwowy 
OLI-AQUA STANDARD 
ok. 100 g/m² 

B) system minimalizuj�cy boczne sklejanie  
OLI-AQUA Grund,ok. 100 g/m² 
 
ok.  2 – 3 h  

C) Ekonomiczny system gruntowania szpachl�
OLI-AQUA STANDARD „krzy�owo” ka�de  30 g/m² 

ok. 20 min 

        2)     Lakierowanie 
 

 

OLI- AQUA STANDARD  
ok. 100 – 130  g/m ²

ok.  5 – 6 h 

Szlif, ziarnisto�� 120- 150 

        3)    Lakierowanie
 

 

OLI- AQUA STANDARD 
ok. 100 – 130  g/m ²

 

ok. 5-6 godz. 
 
 
Ko�cowa twardo�� po 8 – 10 dniach.

Opis produktu 
Wszechstronny jednosk�adnikowy lakier wodorozcie�czalny do pod�óg 
drewnianych o wysokich wymaganiach do pomieszcze� przemys�owych. 
Wysoka odporno�� tego lakieru pozwala na jego szerokie spektrum 
zastosowania, nawet do lokali sklepowych o wysokim wska	niku 
ucz�szczania. Parametry produktu wystarczaj� za lakier 2-sk�adnikowy. 
Do dyspozycji pozostaje równie� wariant antypo�lizgowy R9 i R10 jako 
dodatkowy pakiet bezpiecze�stwa.

W�a�ciwo�ci  
- spe�nia wytyczne EU - Decopaint 
- wysokie mo�liwo�ci wype�niaj�ce
- bardzo dobra odporno�� chemiczna i mechaniczna 
- znakomita rozlewno�� dzi�ki zoptymalizowanej fazie schni�cia podczas 
  nak�adania wa�kiem
- ekstremalnie �wiat�ochronny, wysoko transparentna pow�oka, nie  
  zmieniaj�ca naturalnego wygl�du drewna 
- bardzo dobra odporno�� na zabrudzenia 
- Giscode W2+ 

Normy 
- DIN 71-3 (Bezpiecze�stwo zabawek) 
- DIN 53160 (Odporno�� na �lin� i pot) 
- DIN 68861 T1 B, C (Odporno�� chem.) 
- DIN 68861 T4 (Odporno�� na zarysowania) 
- Nie zawiera NMP 
- Nie zawiera formaldehydu  i  aromatycznych rozpuszczalników 
- Nie palny w stanie p�ynnym

Dodatkowy pakiet bezpiecze�stwa 
- DIN 51330 grupa klasyfikacyjna  R9 wg. BGR 181 
- DIN 51330 grupa klasyfikacyjna R10 wg. BGR 181 
 
Zakres stosowania 
Pomieszczenia prywatne i przemys�owe jak: lokale sklepowe, biura,  
szko�y, i przedszkola, polecany tak�e do renowacji schodów drewnianych. 
 
Oznaczenie handlowe 
OLI-AQUA STANDARD Parkettsiegel 15.50 
Stopie� po�ysku                  matt                        420 914 00 
          halbmatt                  420 910 05 
          glänzend                  420 907 07 

OLI-AQUA STANDARD R9 Parkettsiegel 15.50 
Stopie� po�ysku         matt                        420 951 02 
          halbmatt                  420 950 06 

OLI-AQUA STANDARD R10 Parkettsiegel 15.50 
Stopie� po�ysku                 matt                        420 924 03 
         halbmatt                  420 929 05 

Opakowania:  5 / 1 Litr 

Baza surowcowa: 
Kopolimer uretanowo – akrylowy  

Magazynowanie:  
W oryginalnie zamkni�tych opakowaniach 12 miesi�cy. Temperatura  
magazynowania i transportu w przedziale od 5 do 30 °C. 

Uwagi/Wskazówki stosowania: 

 zawarto�� opakowania przed u�yciem dobrze wymiesza�

 mo�na nanosi� za pomoc� wa�ka, p�dzla lub szpachli 

 zu�ycie wynosi w zale�no�ci od ch�onno�ci drewna  
   przy nanoszeniu wa�kiem i p�dzlem 100-130 g/m2 warstwa 
   przy nanoszeniu szpachl� 20-40 g/m²  "krzy�owo" 

 w prywatnych pomieszczeniach ��czna ilo�� nak�adanego materia�u
 powinna wynosi� 300g/m²  a w pomieszczeniach przemys�owych  

  ok. 360g/m² 

 przy drewnach problematycznych jak buk, klon czy jesion 
   materia�u nie nale�y nanosi� szpachl� lecz wa�kiem. 

 je�li czas schni�cia mi�dzywarstwowego przekroczy 12 h konieczne 
  jest szlifowanie mi�dzyoperacyjne. 

 nie nale�y lakierowa� przy temperaturze pod�o�a poni�ej 15°C. 
 

 
Schni�cie: 
Dane odnosz� si� do normalnych warunków przy 20°C i 50% wilgotno�ci
wzgl�dnej powietrza. 

Piel�gnacja: 
Do systematycznego czyszczenia i piel�gnacji polecamy nasz� seri�
wysokojako�ciowych �rodków OLI-AQUA Polish. 


