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HD AQUAPUR- PARKETTSIEGEL 72x-0001 
 
Použití: 
HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL je jednosložkový základní a vrchní nátěrový 
systém k lakování parket, podlah z masivu, podlah z desek OSB a dalších dřevěných 
podlah, resp. k lakování interiéru staveb a schodišť. HD 
AQUAPUR-PARKETTSIEGEL je vhodný i k uzavírání dokončené nalakované 
parketové podlahy. HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL je možné používat na všechny 
druhy dřeva. U dřevin a vysokým obsahem kyseliny tříslové dochází z důvodu 
zásaditosti k mírnému zabarvení dřeva. 
 
Vlastnosti: 
HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL je vodou ředitelný disperzní lak, který po 
zatvrdnutí dosahuje takových vlastností, které se blíží vlastnostem dvousložkového 
laku. HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL se jako základní nátěr vyznačuje sníženým 
lepením na hranách, rychle zasychá, odvětrává bez bublin a lze ho dobře přebrušovat. 
Jako vrchní nátěr se vyznačuje dobrým rozlivem, vysokou tvrdostí a odolností proti 
poškrábání. HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL můžete jakkoliv často opravovat, 
přičemž je zapotřebí provést důkladný mezibrus. 
 
Splňuje požadavky následujících zkušebních norem: 
• odolnost vůči chemickým látkám podle DIN 68861B 
• schválen k použití na dětských hračkách podle EN71-3 
• odolnost vůči slinám a potu podle DIN 53160 
• je odolný vůči izolacím z PVC 
• normálně vznětlivý podle DIN 4102 B2. 
 
HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL můžete používat jako základní nátěr a jako krycí 
lak. Z důvodu disperzního charakteru mají vodou ředitelné laky po aplikaci mléčně 
zakalený vzhled a transparentní vrstvu vytvářejí až při finální fázi zasychání. Pro 
bezvadné vytvoření nátěrové vrstvy je zapotřebí minimální teplota 15°, pokud není 
dosažena, mohou nalakované vrstvy zůstat kalné až mléčné a nedosáhnou příslušné 
odolnosti. Na rozliv laku, a to zejména u velkých lakovaných ploch může nepříznivě 
působit příliš nízká vlhkost dřeva a příliš nízká vlhkost vzduchu. Při zpracovávání 
vodou ředitelných laků doporučujeme zvláště čisté pracovní prostředí. Aby se 
zamezilo zasychání laku, musí být obaly vždy dobře uzavřeny a chráněny před 
přístupem vzduchu. 
 
Zpracování: 
Lak před použitím dobře promíchejte. HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL nesmí 
přicházet do styku s rozpouštědly. Teplota laku by měla být cca 18 - 20°C. Lak můžete 
aplikovat roztíráním, natíráním, (mohérové valečky). Pracovní nástroje je nutno po 
použití důkladně propláchnout vodou. Zaschlé zbytky laku můžete odstranit 
acetonem. Před novým použitím opláchněte pracovní nástroje vodou. 
Podklady musí být suché, stabilní a bez nečistot. Při úpravách nalakovaných ploch 
doporučujeme napřed provést důkladné vyčištění a zbroušení (ne rozbroušení), popř. 
zkušební nátěr. HD AQUAPUR-PARKETTSIEGELmůžete ke zvýšení odolnosti 



vůči chemickým látkám zesíťovat přidáním 2% zesíťovacího prostředku 
HD-HYDRO-Vernetzer 990-0791. 
 
Doporučený pracovní postup: 
Proveďte základní nátěr lakemAQUAPUR-Parkettsiegel v množství cca 80 g/m2, po 
2-3 hodinovém zaschnutí aplikujte bez mezibrusu druhou vrstvu laku HD 
AQUAPUR-PARKETTSIEGEL v množství cca 80 g/m2. Po schnutí po dobu min. 2-4 
hodin (lépe však přes noc) proveďte bezprostředně před konečným nátěrem mezibrus 
se zrnitostí 280-320. Konečný nátěr lakem HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL v 
množství cca 80-120 g/m2. Při aplikaci laku dbejte na pokud možno bezprašné 
prostředí. 
 
Na nátěr se nelepí prach po 15-30 min. 
Nátěr je pochůzí po 10 hod.(pochůzí s opatrností) 
Definitivní zatuhnutí po 5 dnech 
 
Hodnoty VOC: 
Skutečná hodnota (lak je připraven k použití):  58g/l   
Mezní hodnota 140g/l 
Kategorie: i 
 
Označení: 
Podle nařízení o nebezpečných látkách nepodléhá s ohledem na škodlivost zdraví  
povinnému označení. Neobsahuje formaldehyd, insekticidy a těžké kovy. Viz předpisy 
ze současného bezpečnostního listu ES. HD AQUAPUR-PARKETTSIEGEL není 
hořlavý, je však citlivý na mráz. 
 
Skladování: V originálním obalu 6 měsíců při pokojové teplotě. 
 
Veškeré informace jsou v souladu se současným technickým stavem. Z tohoto nelze vyvozovat záruky 
a právní závaznost. 


