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DS 1789 HELO AQUA 40 
2 19.10.2012  WODOROZCIEŃCZALNY LAKIER SPECJALNY 
                                                    Z PÓŁPOŁYSKIEM 

 
CHARAKTERYSTYKA 
 
  
 
ZASTOSOWANIE 

 
HELO AQUA 40 jest  wodorozcieńczalnym lakierem specjalnym  
z półpołyskiem na bazie dyspersji poliuretanowej.  
Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji emisyjności 
dla mate- 
materiałów  budowlanych. 
Nadaje się do lakierowania podłóg z desek, parkietów , mebli i schodów 
drewnianych zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
 
 

 
DANE TECHNICZNE 

 

 
Zawartość substancji 
stałych 

 
około 32% objętościowo 

Lotne związki organiczne 
(VOC) 

EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010.  
VOC produktu: max 140 g/l. 

  

ZuŜycie praktyczne  
 
 

nakładanie pędzlem lub filcową szpachlą : 8-12 m2/l 
nakładanie  packą moherową :    12-15 m2/l 
wydajność  nowej powierzchni : 2-3 l/10m2 
 wydajność na uprzednio lakierowanej  powierzchni :  
około 1,5 l/10m2 
 
 

Czas schnięcia w temp. 
23oC, 50% wilgotności 
względnej 

 

- pyłosuche  po 1-3 godzinach 
- ponowne pokrycie  

 
 
 
 
 
Rozcieńczalnik, zmywacz 

 po 1-3 godzinach 
Powierzchnia lakierowana moŜe być  uŜytkowana po 24 godzinach po 
nałoŜeniu ostatniej warstwy lakieru. Lakier uzyskuje ostateczną 
twardość po 1-2 tygodniach , a odporność na ścieranie w ciągu 2 
tygodni po wymalowaniu. 
 
Woda. Narzędzia po uŜyciu naleŜy natychmiast umyć wodą 
 z detergentem. 

 
Wykończenie 

 
Półpołysk 
 

 
Kolor 
 
 
 
Odporność na światło 

 
Bezbarwny. 
MoŜna barwić wg odcieni  Teknomix( kolory transparentne). 
 
Dobra- nie Ŝółknie 



 
 

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i 
zaleŜą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia moŜemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość 
wyrobu i gwarantować, Ŝe odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy równieŜ odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w 
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich uŜycia. 
2  18 stycznia 2013 

 
 HELO AQUA 40 DS 1789-2 strona 2 

 
SPOSÓB STOSOWANIA 

 

Przygotowanie podłoŜa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki podczas 
nakładania 

 
 
 
Przechowywanie 

Lakierowana powierzchnia musi być sucha, ostroŜnie przeszlifowana 
 i oczyszczona z pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Lakier dokładnie wymieszać przed uŜyciem a takŜe mieszać w trakcie  
nakładania , ale ostroŜnie tak by nie wprowadzić powietrza do lakieru. 
Niemalowane uprzednio podłogi z desek drewnianych i parkietu :  
Zagruntować rozcieńczonym 15% lakierem HELO AQUA 80 za pomocą  
pędzla , packi lub wałka. Następnie nałoŜyć 2-3 warstwy HELO AQUA 
40 
uŜywając pędzla lub packi .Lakier nakładaj zgodnie z układem  słojów  
drewna. 
Uprzednio lakierowane podłogi : 
Zaleca się zeszlifować stare powłoki do surowego drewna i następnie 
po- 
stępować według powyŜszych wytycznych dla niemalowanych podłóg. 
JeŜeli stara warstwa lakieru jest w dobrej kondycji naleŜy ją 
przeszlifować  
papierem ściernym  numer 150 lub drobniejszym i nakładać na nią 
HELO 
AQUA 40 według powyŜszych instrukcji. W tym przypadku, jednakŜe, 
naleŜy u 
przeprowadzić uprzednio próby na małej powierzchni w celu 
sprawdzenia  
czy zapewniona jest  właściwa przyczepność. 
Schody i meble :  Zalecane jest nakładanie pędzlem i gruntowanie HELO 
 AQUA 80 w razie potrzeby. NaleŜy cienko nałoŜyć pierwszą warstwę  
HELO AQUA 40 i pozwolić jej wyschnąć przez co najmniej 1 godzinę.  
Potem przeszlifować powierzchnię i ostroŜnie usunąć pył .Następnie nało- 
Ŝyć drugą warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na około 3 
godziny  
przed nałoŜeniem trzeciej warstwy. 
UWAGA! Do malowania przedmiotów na zewnątrz pomieszczeń zaleca 
się 
stosowanie barwionego  lakieru. 
 
W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni 
oraz farby powinna być wyŜsza niŜ +10°C, a wilgotność względna 
powietrza poniŜej 80%. 
 
 
Nie moŜe zamarzać. 

 


