
 

LINITOP 
 

AQUA TECK  
NASYCAJĄCE WYKOŃCZENIE DO MEBLI OGRODOWYCH 

OPIS: Nasycające wykończenie do drewna, baza wodna 
KLASYFIKACJA:  Zgodne z NFT 36 - 005. Klasa 7b2 
ZASTOSOWANIE:  Wewnątrz, na zewnątrz. 

-Meble ogrodowe ( stół...) 
- Drewno tropikalne: Teak, Ipé, Movingui, Maçaranduba… 
- Drewno żywiczne: czerwony ceddar, modrzew, poddane obróbce ciśnieniowej 
lub nie.  
- Termo -ogrzewane drewno. 

 
RODZAJ PODŁOŻA:  

Drewno przygotowane zgodnie z zasadami: 
Zalecenie: Należy upewnić sie,że powierzchnia nadaje się do nasycającego 
wykończenia.  
 

CEL STOSOWANIA:  Bezpośrednio na surowe drewno (żywiczne, tropikalne, termo-ogrzewane). 
Głęboko odżywia drewno. 
Wzmacnia naturalne piękno drewna. 

 
WŁASNOŚCI: 
 

 
Wzmocniona ochrona przed promieniami UV 
Do stosowania na surowe drewno, nowe lub stare. 
Gotowy do użycia; łatwy do zastosowania. 
Bardzo dobrze wsiąka w powierzchnie. 
Nie tworzy kożucha : nie łuszczy się. 
Bardzo odporny na złe warunki atmosferyczne.  
Poziomy/pionowy. 
 

DANE TECHNICZNE 
- Skład 
 

  

 - Ciężar właściwy w 18 ° C      

  - LZO (Lotne związki organiczne) : 

 

 
Żywice akrylowe 

Woda 

1.01. +/- 0,01 

Maksymalnie 47g/l. Kat. A/f 

DANE PRAKTYCZNE: 
  --Opakowanie: : 

  -Trwałość :  

   

  -Wygląd w opakowaniu: 

- Wygląd po wyschnięciu: 

- Kolory: 

-Środki do nakładania:  

 

 

-Rozcieńczanie : 

- Środki czyszczące: 

-Warunki nakładania: 

 

-Wydajność : 

 

- Czas schnięcia: 

 
0.75L I 2,5L 

Min. 2 lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym 

opakowaniu, chronione przed mrozem.  

Ciecz. 

Matowy. 

Bangkirai lub Teck (patrz: wykres) 

Pierwsze zastosowanie: pędzel lub wałek 
Konserwacja: pędzel, wałek, spray ... 
W tym przypadku zakończ zwalniając, aby poprawić penetrację produktu i 
wykonać jednolite wykończenie. 
Nie rozcieńczac. 

woda + detergent  

Nie stosuje się przy temperaturze niższej niż 10 ° C lub wyższej niż 30 ° C, Nie 
dopuszczać do wyschnięcia  między dwiema warstwami. 
 
10 à 12 m²/l                                                                                                            
Zasięgiem może obejmować różne powierzchnie (zależnie od sposobu nakładania, 
siły wsiąkania) 
 
 Temperatura i wilgotność powietrza wpływa na czas schnięcia. 

 



 

 

-Środki ostrożności: 

 

- Bezpieczeństwo 

 

�  nie suszy się pomiędzy dwiema warstwami 
�  wyciera si ę pozostały produkt podczas gdy powierzchnia jet nas ycana.                                           
     
�Do wiadomo ści : temperatura drewna na zewnątrz może osiągnąć 60°C nawet, 
jeśli temperatura na dworze wynosi+30°C 
      
Sprawdź obecną kartę bezpieczeństwa informację na  opakowaniu. 
Zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
 
 
 
 
 
- Wskazania; 
 
 
 
 
 
 
 
- Nakładanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Konserwacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Stare, zszarzałe, barwione drewna czyści się środkiem do czyszczenia drewna 
Wood Cleaner. 
Drewna z wykończeniem, lakierem lub barwione: czyści się lub poleruje przy 
użyciu środka do czyszczenia drewna Wood Cleaner.  
Drewna natłuszczone: stosuje się środek odtłuszczający Wood oil cleaner, a 
następnie środek czyszczący do drewna Wood cleaner. 
 
• Upewnij się, że stolarka jest czysta i sucha.  
• Tłuste i łuszczące się  powłoki muszą być całkowicie usunięte. 
• Nie nakłada się żadnego bezbarwnego wykończenia dopóki powierzchnia nie 

jest bardzo starannie przygotowana (szlifowanie, odtłuszczanie,usunięcie 
kurzu). 

• Nie nakłada się w temperaturze niższej niż 10°C,w słońcu lub deszczu.  
 

 
1. Gotowy do użytku bez rozcieńczania. Usuwać przed i podczas wykonania. 
      
2. Na świeże drewna, jedna warstwa Aqua Teck na powierzchnię nie 

przekraczającą 30 mm pracy.  
3.  Nałóż drugą warstwę- 

      Wyczyść i usuń nadmierną ilość, by uniknąć połysku. 
4.  Ochrona musi być w drewnie, a nie na powierzchni. 

 
 
 
Podczas nakładania sprayem należy zwolnić pod koniec pracy w celu 
optymalizacji wsiąkania produktów i uzyskania jednolitego wykończenia. 

�    Nie dopuszczać do wyschnięcia pomiędzy warstwami..  
 
• Powierzchnię barwioną lub brudną należy wczesniej wyczyścic przy pomocy  

Wood Cleaner i pozostawic do wyschnięcia (co najmniej 3 dni przy suchej 
pogodzie). 

• Jeśli drewno staje sie jaśniejsze,należy położyć warstwę d'Aqua Tech * na całej  
powierzchni. 
Nalezy przestrzegać procedury. 

 Nasz dział techniczny jest do Pa ństwa dyspozycji.  
Zadzwoń do: 
 Belgii: 010 42 00 90 
 Francji: 01 60 86 48 70 (na rynku francuskim) 
   
Albo zajrzyj na nasz ą stron ę www.linitop.com 
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