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VPA208G.. 

KODY HANDLOWE: VPA208G10,  VPA208G30,  VPA208G60 

NAZWA: LAKIER  WODOROZCIEŃCZALNY,  DWUSKŁADNIKOWY  DO  PARKIETU  

OPIS: Lakier wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy, wielowarstwowy, odporny 
na żółknięcie do parkietów o doskonałej twardości i odporności 
chemicznej oraz na ścieranie i ślady pozostawiane przez gumowe 
podeszwy. Dostępny w różnym stopniu połysku. 
Produkt opracowano przy zastosowaniu nanotechnologii. 
Dostępny również w wersji ASEPTICA – odrębna karta techiczna. 

PRZEZNACZENIE: Podłogi drewniane, parkiety. 

PODŁOŻE: Wyszlifowane i dokładnie odpylone drewno. Jeżeli drewno zawiera 
duże ilości żywicy lub tanin, albo pod nim jest ogrzewanie podłogowe, 
należy zastosować jako pierwszą warstwę primer FA10+CA508. 

UTWARDZACZ: CA508 w ilości 10% wagowo lub objętościowo.  
UWAGA: Utwardzacz dozować powoli w trakcie mieszania. Mieszać 

mechaniczne lub intensywne ręczne. 

ROZCIEŃCZALNIK: Wyrób gotowy do użycia. W razie potrzeby można rozcieńczyć wodą, 
korzystnie demineralizowaną w ilości do 5%. 

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI: 4 h w 20°C 

UWAGA: Po kilku miesiącach magazynowania środki matujące mogą opaść na 
dno pojemnika. Nie obniża to właściwości wyrobu. Zaleca się dokładne 
wymieszanie  wyrobu przed użyciem, a jeśli to konieczne 
przefiltrowanie wyrobu. 

SPOSÓB APLIKACJI: Nakładanie wałkiem z mikrofibry, najlepiej wałkiem o kodzie ICA 
043G25AS02. 

UWAGI: − nie stosować produktu w temperaturze poniżej 15oC.  

− pojemnik z produktem należy zamykać zaraz po użyciu, ponieważ 
w kontakcie z powietrzem ma on tendencję do polimeryzacji i 
tworzenia cienkiego filmu na powierzchni i ściankach. Jeżeli 
wystąpiło takie zjawisko, produkt przed następnym użyciem należy 
przefiltrować. Nie ma to wpływu na jakość powłoki. 

NANIESIENIE: Zalecane trzy warstwy po 60 – 90 g/m2 

STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA:  
(w temp. 23ºC i wilg. 60%) 

− pyłosuchość: po 30–60 min  
− na dotyk: po 2–6 h  
− do szlifowania:  po 1–2 h – pierwsza warstwa 
 po 5–6 h – następne warstwy 
− do chodzenia: po 1–2 dniach (trzy warstwy) 
− zupełnie suchy: po 5–7 dniach 
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VPA208G.. 

PRZYKŁADOWY CYKL: − szlifowanie parkietu papierem 120-150 i dokładne odpylenie; 
− równomierne nakładanie wałkiem z mikrofibry pierwszej warstwy 

VPA208G..+CA508 i jeżeli to konieczne z dodatkiem 5% wody; 
− po 3–4 h lekkie szlifowanie papierem 220-320 i dokładne odpylenie;  
− nakładanie drugiej warstwy VPA208G..+CA508; 
− po 24 h powtórzyć szlifowanie, odpylanie i nanieść trzecią warstwę 

VPA208G..+CA508; 
− można chodzić po 24 – 48 h. 

MYCIE NARZĘDZI: Używać wody wodociągowej zaraz po zakończeniu pracy. Do 
usuwania zaschniętego produktu używać D1057 pozostawiając 
zamoczony sprzęt na noc, a następnie spłukać wodą.  

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać produkty w temperaturze od min. 10 do max. 35oC.  

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: − postać ciecz opalizująca 
− minimalna temp. tworzenia filmu 15ºC 
− zawartość ciał stałych 31 ± 2 % 

(w mieszance z CA508 w ilości 10%) 
− pH  8,0 ± 0,5 
− gęstość w 20ºC 1,03 ± 0,05 g/ml 
− czas wypływu z kubka Forda nr 2 w 20ºC 45 ± 5 s 
− czas przydatności do użycia 6 miesięcy  

w 20ºC i szczelnie zamkniętym pojemniku  

UWAGA: Lepkość określona powyżej odnosi się do kontroli jakości produktu po 
wyprodukowaniu. Jakiekolwiek odstępstwa od ww. właściwości mogą być 
spowodowane takimi czynnikami jak okres i warunki magazynowania.  

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:  Połysk (gloss): 
VPA208G10 10 ± 3 
VPA208G30 30 ± 3 
VPA208G60 60 ± 5 

 
 
 
Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą 
najlepszą i aktualną wiedzę.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. 
Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.ica.pl. 

 


