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Charakterystyka: Bezbarwna, wodna zawiesina poliuretanowo/akrylowa. Nienaganny rezultat 

osiągany jest tylko wówczas, jeśli przestrzegane są poniższe wskazówki. 
 
Obszar zastosowania: Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K stosowany jest do obciążonych podłóg 

parkietowych i drewnianych oraz schodów drewnianych w zabudowie wewnętrznej  
i budowie obiektów. Nadaje się także do powszechnie stosowanych rodzajów 
drewna egzotycznego. (W przypadku nieznanych rodzajów drewna zalecane jest 
wykonanie próby).  

 
Podłoże:  Lakierowane podłoże musi być nośne, czyste od kurzu, oleju, tłuszczu i innych 

pozostałości działających oddzielająco. Może się zdarzyć, że podłoże musi zostać 
przygotowane w wielokrotnym procesie szlifowania. Szlifowanie właściwe 
wykonywane jest za pomocą uziarnienia P100 - 120. Możliwe jest późniejsze 
ponowne lakierowanie (także na innych lakierowanych podłożach).  

  Warunek: Dobre przeschnięcie uprzednio naniesionego lakieru. Gruntowne 
oczyszczenie oraz gruntowne zgładzenie papierem ściernym P100 - 120. 

 
Składniki utwardzające: Utwardzacz Hyd-Ro Parkett 2K  
 
Proporcje mieszania: 10 jednostek lakieru :  1 jednostka utwardzacza 

Czas zachowania stanu plastycznego: maks. 2 godziny przy 20ºC / 65% względnej 
wilgotności powietrza. 

 
Uwaga ! W przypadku wyższych temperatur materiału i otoczenia czas zachowania 

stanu plastycznego ulega skróceniu. 
 
Obróbka:  Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K przed każdym użyciem musi zostać dokładnie 

wymieszany. Po dodaniu utwardzacza mieszanina lakieru z utwardzaczem musi 
dojrzewać 15 minut, gdyż w krótkim czasie dochodzi do wzrostu lepkości. Można 
go stosować jako podkład gruntujący oraz jako powłokę nawierzchniową.  

 
1. Struktura warstw A: Nanieść 2x Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K szpachelką (krzyżowo). Ok. 30 - 

40ml/m
2
 na każde naniesienie (plastikową lub nierdzewną szpachelką ze stali 

szlachetnej) Po naniesieniu pierwszej warstwy szpachelką należy w międzyczasie 
przesuszyć powierzchnię przez ok. 30 min. Następnie pędzlem lub wałkiem 
nanoszone są przynajmniej 2 warstwy, ok. 120ml/m

2
 na każdą warstwę. Schnięcie 

po każdej warstwie: ok. 3 - 4 godzin. Szlifowanie przed pokryciem lakierem 
nawierzchniowym za pomocą uziarnienia P100 - 120. 

 
2. Struktura warstw B: Nanieść 3x Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K za pomocą wałka lub pędzla, w ilości 

ok. 120ml/m
2
 na każdą warstwę. Schnięcie po pokryciu gruntującym ok. 2 godziny, 

po każdej kolejnej warstwie ok. 3 - 4 godziny, szlifowanie przed pokryciem lakierem 
nawierzchniowym za pomocą uziarnienia P100 - 120. Jeśli czas schnięcia po 
naniesieniu którejś z warstw przekroczy 24h, należy koniecznie ponownie 
przeszlifować powierzchnię. Całkowite zużycie ok. 320 do 350ml/m

2
. 

Aplikacja: 

Sposób natryskiwania: Airless Airmix 
Pistolet  
Bechera 

 
Ciśnienie natryskiwania: 
Ciśnienie powietrza: 
Wielkość dyszy: 
Lepkość: 

60 - 80 barów 
------ 

0,22 - 0,33mm 
ok. 20-30s/4mm 

50 - 60 barów 
1,0 – 1,5 barów 

0,22 - 0,33mm 
ok. 20-30s/4mm 

------ 
2,5 - 3,0 bara 
1,7 - 1,9mm 

ok. 20–30s/4mm 

 
Temperatura nanoszenia: Nanosić w temperaturze między +15º i 25ºC. 
 
Rozcieńczenie: Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K jest dostarczany w formie gotowej do naniesienia  

i nie może być rozcieńczony. 
 

Proszę odwrócić na drugą stronę! 
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Schnięcie: • Po 8 godzinach polakierowana powierzchnia może być lekko obciążona i można 

po niej delikatnie chodzić. 
• Po ok. 8-10 dniach powierzchnia jest w pełni obciążalna i można po niej 

normalnie chodzić. 
• Po ok. 21 dniach można położyć dywany. 

 
Im dłużej chroniona jest świeżo polakierowana podłoga w pierwszych dniach, tym 
dłuższa jest żywotność lakieru. Wszystkie czasy schnięcia odnoszą się do 
normalnego klimatu (20ºC i 65% względnej wilgotności powietrza). Należy zwrócić 
uwagę na dobrą wentylację, jednakże bez ciągów powietrza. 

 
Stopień połysku: mat jedwabisty  
 
Przyrządy robocze oraz  
ich czyszczenie: Do naszych wodnych lakierów do podłóg oferujemy stosowne przyrządy robocze. 

Nierdzewne szpachelki ze stali szlachetnej, wałek do podłóg oraz szczotki do 
malowania. Tylko przy użyciu odpowiednich przyrządów roboczych można uzyskać 
nienagannie polakierowaną powierzchnię. Natychmiast po użyciu przyrządy 
robocze należy umyć dobrze wodą.  

 
Wskazówki szczególne: Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K wykazuje się dobrą wytrzymałością na zużycie  

i posiada dobre właściwości mechaniczne i chemiczne. Charakteryzuje się on 
szybkim schnięciem i łatwym nanoszeniem. 

 
Okres przydatności do  
użycia:  Przechowywać i transportować w chłodnym miejscu, ale nie w temperaturze 

poniżej +6ºC. W oryginalnie zamkniętym pojemniku Lakier Parkietowy Hyd-Ro 2K 
można przechowywać przez ok. 6 miesięcy. Otwarte pojemniki dobrze zamknąć  
i szybko zużyć. Nie przelewać do pojemników blaszanych: niebezpieczeństwo 
zardzewienia.  

 
Bezpieczeństwo: Także przy obróbce wodnych systemów lakierowych należy przestrzegać 

zwyczajowo obowiązujących przepisów: 
WGK (Klasa zanieczyszczenia wody): 3 
Giscode: W 3 
GefStoffV (Rozporz. dot. mat. niebezp.) -  
VbF (Rozporz. dot. cieczy palnych): - 
ADR/RID:  - 
UN-CODE:  - 
VBG (Obróbka powłok kryjących): -  
 

Konserwacja: W celu zachowania dobrej jakości powierzchni jak też opóźnienia konieczności 
ponownego jej lakierowania zalecana jest regularna pielęgnacja za pomocą 
Środka Hyd-Ro do pielęgnacji parkietu (Parkettpflege). Pierwsze użycie 
najwcześniej 10 dni po końcowym lakierowaniu. Do oczyszczania podłoża 
zalecamy Środka Hyd-Ro do gruntownego czyszczenia parkietu 
(Grundreiniger).  
Proszę zażyczyć sobie naszą instrukcję konserwacji zgodnie z DIN 18356.  

 
Proszę przestrzegać: Produkt i wskazówki w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem techniki. Nasze 
ustne i pisemne zalecenia dotyczące techniki zastosowania, które przekazujemy na bazie naszego 
doświadczenia i najlepszej wiedzy, nie są wiążące i nie stanowią żadnego prawnego stosunku umownego oraz 
żadnego dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one użytkownika z jego 
obowiązku skontrolowania na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża oraz przydatności naszych 
produktów  do przewidywanego celu zastosowania. W przypadkach wątpliwych należy sprawdzić przydatność 
oraz stosowane ilości poprzez wykonanie powierzchni próbnej. W przypadku zmieszania produktów obcych  
z naszymi produktami, lub w przypadku wspólnej obróbki z innymi produktami obcymi nie możemy przejąć 
jakiejkolwiek gwarancji za nienaganną jakość powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów należy 
przestrzegać znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB). Obowiązują nasze 
ogólne warunki dostaw i płatności. Powyższa instrukcja powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich jej 
wersji.  Stan 08/05 

 


