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TECHNISCHES MERKBLATT 

März 06 

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. 

Všeobecné pokyny: naše pokyny nezbavují kupujícího vlastních zkoušek, protože výsledek je závislý na pracovních 
podlmínkách a kvality podkladu. 

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hohenems (Vbg.) (05574) 61 3 

83, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, Acolor s.r.o. +420 317 793 437 

EWIDRIN Supersiegel 
 

Popis výrobku: Vodouředitelný, životnímu prostředí přátelský parketový lak pro lakování silně 
zatěžovaných parket a dřevěných podlah. 

Vlastnosti:: EWIDRIN Supersiegel se vyznačuje jednoduchou zpracovatelností, rychlým 
schnutím, vysokou elastičností a dobrými odolnostmi proti chemikáliím. 
Zvláště je odolný proti otěru. Výrobek je testován v  Holzforschung Austria. 

Základ: Modifikovaná polyuretan-akrylátová-disperse. 

Stupeň lesku: lesklý nebo hedvábně matný. 

Dodávací viskozita: 28 ± 3 sekundy podle DIN 53211. 

Ředidlo: ředění vodou není nutné. 

Viskozita zpracování: výrobek je připraven pro spotřebu. 

Sušina: podle lesku  cca. 32% 

Hustota: cca. 1,04 g/cm³ (při 20°C) 

Podklad: Musí být dobře obroušen, zbaven prachu, mastnoty, vosku a jiných nečistot. 
Jako základ je možné použít  EWIDRIN Aqua Parkettgrund,  který redukuje 
slepení hran parket. K vyspravení spár nebo vad dřeva použijte EWILIN 
Fugenkitt Lösung (viz další technický list). 

Zpracování: Natírat, válečkovat, stěrkovat. 
 Před posledním nánosem důkladný mezibrus zrno 180-240. 
 Sestava: 3 x natírat nebo válečkovat 
  nebo 2 x stěrkovat, a 2 x natírat nebo válečkovat 
 již lakovaná podlaha musí být dobře přebroušena a 1-2x přelakována. 

Místnost, materiál a dřevo musí mít teplotu min. 15°C.  

Sušení: při 20°C a vzdušné vlhkosti 60%  1 - 2 hodiny. 

Krokový test: 8-12 hodin po posledním nánosu. 
 Pokládání koberců a vlhké čištění nejprve po 8 dnech. 

Vyadtnost: Při natírání nebo válečkování 1 litr vystačí na  6 - 8 m² na nános, při stěrkování 
1 litr  na 20 m² na nános. 

Zvláštní pokyny: Čištění nerezových pracovních pomůcek okamžitě po upotřebení umýt vodou. 
Uschlé zbytky odstranit acetonem. 

Skladovatelnost: V originální uzavřené nádobě a správném skladování (ne pod  + 10°C a ne přes 
+ 25°C)  1 rok. 

Bezpečnostní pokyny: Viz bezpečnostní list 
CHRÁNIT PŘED MRAZEM 


