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Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das 
Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist. 
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Wiffolit Versiegelungslack E843 
 
Bezbarvý 2-komponentní kyselinotvrdnoucí podlahový lak.     
 
Technické údaje 
 
vlastnosti Wiffolit Versiegelungslack E843 se odolností povrchu vyrovnává obvyklým 

materiálům  a jeho extrémně krátkým sušícím časem a  velmi mírným zápachem je předčí. Zvláště vhodný je 

pro světlé podlahy. Wiffolit E843  nesmí přijít do styku s kovem, zvláště se železem při míchání, je možné 

obarvení laku. Wiffolit E843 obsahuje etanol  jako rozpouštědlo. Obsah rozpouštědel podle zákona z roku 

1995  je pod 10%. 

lesk (standart) lesklý a  hedvábný mat 

zaschnutí proti prachu 20 minut  proti prachu, 1 hodina na přetírání 

třída -hořlavina 1 

teplota zpracování  min.10°C 

směs 10:1 Harter  E 843/H           

trvanlivost  směsi 24 hodin    

Zpracování nesmí se pracovat na přímém slunci nebo na silném  průvanu 

přesto je nutné zajistit dobré odvětrání. Nános se provádí neředěn 

štětcem nebo válečkem. Při 20°C je po 1 hodině možno provést druhý 

nános.   

Podklad obroušené, suché dřevo, které je zbaveno prachu, vosku a mastnoty 

Příprava  Wiffolit E843 smíchat s 10% E843/H v plastikové nebo skleněné nádobě 

Zpracovatelský čas 24 hodin/20°C 

Pracovní teplota +10°C 

Vydatnost  10m 2/kg na nános 

Ředidlo  Wiffolit E870/V nebo Ewilin S3, při vysoké teplotě je pro snížení rychlosti 

schnutí možno Wipolin Vezogerer 

Údržba provádí se běžným neutrálním  BEZCHLOROVÝM prostředkem na 

lakované podlahy 

Upozornění 
Pracovní zařízení po ukončení práce okamžitě umýt v ředidle. Protože nemáme vliv na použité dřevo  , 

dodržení způsobu zpracování, použití lepidel a jiné, poukazujeme na možnost překročení koncentrace  

formaldehydu 0,1ppm ve vzduchu.Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních předpisů pro používání NH. 

Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost práce. 
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