
Műszaki adatlap

FACTOR AQUA PARKETTALAKK

Termék: Felhasználásra kész, vizes bázisú, színtelen selyem- és magasfényű beltéri 
parkettalakk 

Színválaszték: magasfényű színtelen, selyemfényű színtelen, matt színtelen

Kiszerelés: 0.25 l, 0.75 l, 2.5 l, 20 l

Tulajdonságok: Gyorsan szárad, színezhető, oldószeres felületekre és ásványi 
felületekre is.

Fényesség: selyemfényű, magasfényű, matt

Kiadósság: 10-12 m2/liter egy rétegben

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Parkettalakk polyuretan és akrilgyanta bázisú, beltéri 
felhasználásra ajánlott lakk. Oldószer- és formaldehidmentes, szagtalan, vízzel 
hígítható. Egykomponensű, könnyen felhordható, gyorsan szárad, ezért a lakkozott 
felület hamar igénybe vehető. Parketta és egyéb beltéri, fából készült felületek bútor, 
tornaszerek, lambéria, gerenda lakkozására alkalmas. Előzőleg már lakkozott, festett 
felületeket is átvonhatunk vele (oldószereseket is), valamint a VALMOR Flexibilis és 
Csúszásmentes padlófestékeinket is lakkozhatjuk. Ásványi felületek (tégla, kő, vakolat, 
beton, cserép) valamint tapéta, egyéb papír, gipszkarton lakkjellegű bevonására is 
alkalmazható. Csúszásmentes gresslap takaríthatóvá tehető használatával.

Minőségi jellemzők:
Külső fehér homogén szuszpenzió

Sűrűség 1,0-1,05 g/cm3

pH érték 8,0

Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4) min. 60 s.

Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat max. 2 óra *

Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat max. 24 óra *

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on
(25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, 
illetve a felület magas páratartalma több órával 
is meghosszabbíthatja. *

Javasolt rétegszám 2-3 réteg

Bevonat külseje egyenletesen áttetsző

Kiadósság 10-12 m2/liter egy rétegben
* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, 
régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges 
gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes 
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száradása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” Vékonylazúrral színezhetjük a 
lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a 
próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete 
max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa 
szálirányával megegyező irányban! Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy
megfelelő szóróberendezést! Alapozó rétegként használhatjuk a termék 25%-ban vízzel
hígított elegyét. Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A rétegek közt finom 
csiszolás ajánlott. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. 
A lakkrétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt biztosítsunk! A festett fa 
nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt 
kérjük, töltse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: henger, szórható, ecset

Összetétel: Vizbázisú emulzió, víz, adalékanyagok

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi vízbázisú pasztákkal max. 3-5% 
pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 0,75 l, 2,5, 20 literes fémdobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/i 140 g/l., Ez a termék maximum 140g/l VOC 
tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes!
FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, 
amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a 
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gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, 
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó 
kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját
felelősségre történő ellenőrzése alól.
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