
PU 80 Aqua Parkettalakk 
 

• igénybevételi osztály C 
• nagy kitöltı képesség 
• Egykomponenső 

 
Terméktulajdonságok: 
Kiváló minıségő, vizes poliuretán-akril bázisú parkettalakk. Egy jó bevonatot képez, mely 
nagyon jó mechanikai és vegyi ellenállóképességgel rendelkezik. 
 
Alkalmazhatóság: 
 
Fapadlók és parketták fedıbevonata belsı térben. 
 
Termékadatok: 
Kivitelezés: fényes, selyemmatt 
 
Kiszerelés: 
10 liter kanna  42 kanna/420 l / raklap 
5 l kanna  84 kanna/420 l / raklap 
1 liter kanna  320 kanna/320 l / raklap 
 
Tárolás: 
Hővös, száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig. 
 
Mőszaki adatok: 
Anyagszükséglet/lit:  10 – 12 m2 (hengerelve) 

30 – 35 m2 (spaklizva) 
Végsı kikeményedés:  8 – 10 nap múlva 
Átdolgozható:  kb. 4 – 5 óra után 
Feldolgozási-, Környezeti-, Kikeményedési hımérséklet: min. +15 °C 
Igénybevételi osztály ÖNORM C 2354 szerint: C 
Fényességi fok PU 80 fényes: ~ 90 (60°) 

Selyemmatt: ~ 15 (60°) 
 
Szabványossági vizsgálatok, minıségi tanúsítványok: 
ÖNORM C 2354 
 
Bedolgozás: 
Javasolt szerszám: 
Rozsdamentes glettvas, lakkhenger. Használat után feltétlenül mossuk el a szerszámokat tiszta 
vízzel. 
 
Alapfelület:  
Az alapfelületnek por-, zsír-, olaj, leválasztószer-, viaszmaradék és laza részektıl mentesnek 
kell lennie, az érvényes ÖNORM B 3000 elıírásoknak feleljen meg. 
 
Alkalmas: 
Finomra csiszolt fapadlókon, parkettán, készparkettán. 
 



Nem alkalmas: 
Fakocka burkolatokra, lengı- és hajópadlókra. 
 
Elıkészítés: 
A felületet finomra kell csiszolni, szemcseméret 100/120. Távolítsuk el alaposan a csiszolás 
után maradt port. 
 
Feldolgozás: 
Használat elıtt jól rázza fel, majd hengerrel vagy spaklival vigye fel a bevonatot. 
 
Továbbá a Murexin által javasolt és kipróbált felépítéseket találhat átlagos igénybevételő 
(lakószobák) és erısen igénybevett helyiségek (ipari termek) számára. Az utolsó bevonat 
felvitele elıtt javasoljuk, egy közbensı finomcsiszolást a felületen. Hogy kizárjuk a 
túlszáradást, és a fa nedvességtartalma meghatározott szinten maradjon, ezért 
pl. a légnedvességet azonos szinten kell tartani. 
Ezért célszerő a kivitelezés építésvezetıjének figyelmét mindezekre felhívni. 
Ez elsısorban párnafára fektetett parkettáknál (lengıpadlók) és új hajópadlóknál fontos. 
Ha a fa nedvességtartalma kevesebb az építési normákban elıírtaknál, akkor fennáll a 
fugaképzıdés veszélye. Murexin AV 20 Aqua különleges alapozó használatával csökkenthetı 
a túlszáradásból adódó oldal-összeragadás hatása. 
 
Utókezelés: 
Teljes használatbavétel legkorábban 10 nap után lehetséges. Az elsı ápolást 2 – 3 nap után 
végezzük, mielıtt behoznánk a bútorokat és más nehéz berendezési tárgyat, hogy megvédjük 
az alapfelületet. A megfelelı ápolási termékeket a hosszú élető parkettához megtalálja a 
Murexin tisztító- és ápoló termékei közt. 
 
Figyelem:  
A DIN 18356 szerint, a garanciális kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a gyártó által 
elıírt ápolószer-rendszert használták. 
 
Egy tökéletes rendszerhez: 
AV 10 Aqua fatapaszoldat 
A faaljzatok környezetbarát ragasztásához. 
LV 15 fatapaszoldat 
Oldószer tartalmú tapaszolás felújításoknál és nehéz fapadlóknál. 
AV 20 Aqua különleges alapozó 
Fapadlók környezetbarát alapozásához. 
LV 45 univerzális alapozó 
Alapozáshoz és nehéz egzótafákhoz. 
AV 30 Aqua alapozó gél 
Kisebb egyenetlenségek kiegyenlítéséhez. 
AP 10 parketta mélytisztító 
A parkettapadló erıteljes alapozásához. 
AP 20 padlóápoló 
A parkettapadló elsı és teljes kezeléshez valamint állandó tisztításához. 
LP 35 parketta fény 
A parkettapadló elsı és teljes kezeléshez valamint állandó tisztításához. 
FP 100 parketta fugázó 
A széles fugák szilikon mentes lezárásához. 
 


