
AquateinteTM 2K
Bejca do drewna

  PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
n Bezzapachowa, dwuskładnikowa, wodno-poliuretanowa bejca do drewna AQUATEINTETM 2K BLANCHON, zmywalna wodą.
n Duża łatwość nakładania, wszechstronność użycia, oraz głębia barw sprawiają, że jest ona idealna do dużych powierzchni, a zwłaszcza 
 do parkietów.
n AQUATEINTETM 2K jest przeznaczona do wszystkich parkietów, podłóg drewnianych, schodów, boazerii, mebli i okładzin z każdego 
 rodzaju drewna (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
n AQUATEINTETM 2K tworzy z lakierem podkładowym PRIM’AQUATEINTETM BLANCHON unikalny system WHITE CONCEPT® , który 
 pozwala uzyskać białe odcienie (lub bardzo jasne) na drewnie garbnikowym znanym z deformowania koloru i powstawania plam na
 powłokach wykończeniowych.
n Bejca AQUATEINTETM 2K jest dostępna w 7 odcieniach: dąb jasny, dąb średni, dąb rustykalny, jatoba, wenge, tek, ipe, 4 kolorach: szary 
 mysi, szary łupkowy, gołębi, czarny, 2 odcieniach w systemie WHITE CONCEPT®: biały i szary perłowy, jak również w wersji bezbarwnej 
 do rozjaśniania barw. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać.

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
n AQUATEINTETM 2K nakłada się bezpośrednio na czyste i surowe drewno, pozbawione wszelkich śladów wosku, lakieru, lakieru do 
 parkietu, farby, itd.
n PARKIETY: wycyklinować parkiety, podłogi i schody drewniane do surowego drewna (nie stosować zmywaczy powłok ani 
 rozpuszczalników do wosków). Upewnić się, że powierzchnia jest pozbawiona wszelkich śladów starych powłok wykończeniowych 
 takich jak środki czystości, tłuste ślady, woski, politury lub olej lniany (bądź inne specjalistyczne oleje). Nie stosować detergentów, 
 środków wybielających i czyszczących do parkietu. (patrz ZAŁĄCZNIK*, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu).
n Na połączenia między klepkami parkietu, należy uprzednio nanieść WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON lub PRO FILLER BLANCHON, 
 aby uniknąć gromadzenia się bejcy w tych miejscach (patrz Karty Techniczne tych produktów). System WHITE 
 CONCEPT® i DREWNO GARBNIKOWE: w przypadku nanoszenia bejcy w kolorze białym lub szarym perłowym należy 
 wcześniej „zablokować” podłoże lakierem podkładowym PRIM’AQUATEINTETM (patrz Karta Techniczna tego produktu).
n Starannie odkurzyć.

 SPOSÓB UŻYCIA
 Mieszanie
n Dobrze wstrząsnąć składnikami A i B przed przygotowaniem mieszanki.
n Wymieszać dokładnie BEJCĘ AQUATEINTETM 2K (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) tuż przed użyciem. DOZOWANIE 
 UTWARDZACZA składnika B: 1 część na 10 części bejcy AQUATEINTETM 2K (objętościowo). WAŻNE: Dokładnie wstrząsnąć mieszaniną 
 natychmiast po wlaniu UTWARDZACZA do AQUATEINTETM 2K.
n Starannie wymieszać natychmiast po wlaniu UTWARDZACZA do bejcy AQUATEINTETM 2K. Przygotowaną mieszankę należy 
 wykorzystać w ciągu 2 godzin gdyż po upływie tego czasu stopniowo gęstnieje, aż staje się niezdatna do naniesienia.
n Nie rozcieńczać (w celu uzyskania jaśniejszej barwy zmieszać z odcieniem bezbarwnym).
 Nakładanie
n Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w barwionych 
 pomieszczeniach. 
n Nanosić równomierne warstwy wałkiem (z krótkim włosiem), pędzlem do krawędzi i niewielkich powierzchni, zawsze w kierunku 
  ułożenia włókien drewna, nie „rozciągając” preparatu. Przy realizacji poprawek na zakładkach pracować bez dociskania powierzchni i nie 
 dokładając AQUATEINTETM 2K. Odradza się stosowanie pistoletu.
n WAŻNE: po zakończeniu pracy wyrównać monoszlifierką grubość naniesionej warstwy AQUATEINTETM 2K (białym lub beżowym 
 padem). Dla otrzymania lepszego efektu, posuwać się fragmentami. Aby uzyskać idealny rezultat, nakładać preparat sukcesywnie  
 na kolejne fragmenty podłoża Rozprowadzona w ten sposób bejca AQUATEINTETM 2K może poczekać aż cała powierzchnia zostanie 
 zabarwiona. Następnie wypolerować całość monoszlifierką z białym padem (do krawędzi i trudno dostępnych miejsc użyć czystej, 
 białej bawełnianej szmatki): bejca 
n AQUATEINTETM 2K łatwo się rozprowadza i pozwala uzyskać jednolitą, gładką powierzchnię (warstwa się nie „wałkuje”).
n W przypadku aplikacji bejc białych lub jasnych na drewno garbnikowe należy koniecznie zastosować system WHITE CONCEPT®: 
 najpierw utrwalić surowe podłoże 1 warstwą lakieru podkładowego PRIM’AQUATEINTETM, następnie po upływie 1h30min., bez 
 matowienia powierzchni, nanieść 1 warstwę AQUATEINTETM 2Kw kolorze białym lub szarym perłowym.
n Dzięki specjalnej formule bejca AQUATEINTETM 2K może zostać pokryta dowolnym lakierem podkładowym lub wykończeniami z 
 serii Aqua, bez konieczności wcześniejszego blokowania bejcy. Nie powoduje zmiany ostatecznego rezultatu, doskonała w połączeniu 
 z produktami wykończeniowymi przeznaczonymi do jasnego drewna: lakierami do parkietu BLANCHON INTENSIV® lub INITIAL 
 OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” surowe drewno, ultra mat lub efekt naturalny.
n Wykończenia tradycyjne: nanosić po 6 godzinach schnięcia (lakier do parkietu lub drewna, olej, olej woskujący lub wosk BLANCHON).
n W tych wszystkich przypadkach, aby nie uszkodzić uzyskanego koloru nie należy matowić zabarwionej powierzchni lecz dopiero 
 pierwszą warstwę powłoki wykończeniowej (bezpośrednie matowienie bejcy może spowodować powstanie różnic kolorystycznych na  
 powierzchni). Zaleca się matowić podłoże (drobnoziarnistym papierem ściernym) przed nanoszeniem ostatniej warstwy lakieru do 
 parkietu. 
WAŻNE: dla uzyskania bardziej dyskretnego efektu rozcieńczyć bezbarwną bejcę AQUATEINTETM 2K. Pozwoli to zachować jej 
nieprzemakalny charakter i ułatwi polerowanie.
n W większości przypadków 1 warstwa AQUATEINTETM 2K wystarczy aby otrzymać zamierzony rezultat. Dla uzyskania mocniejszego 
 zabarwienia, po 6 godzinach nanieść drugą warstwę.
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AquateinteTM 2K
Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
n Należy chronić środowisko: - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
  - Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
  - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
  - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
  - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
  - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

 SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE
n W normalnych warunkach stosowania (temperatura 20°C, wilgotność 65%, dobrze wentylowane pomieszczenia).
n Pyłosuchość: 30 minut.
n Schnięcie „pokrywanie”: po 6 godz.
n WAŻNE: Podczas schnięcia nie zostawiać metalowych przedmiotów (narzędzi) w kontakcie z zabarwionym drewnem.

 WYDAJNOŚĆ
n 15 m² z 1L przy jednej warstwie.

  PRZECHOWYWANIE
n BEJCA AQUATEINTETM 2K (Składnik A): chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
n UTWARDZACZ AQUATEINTETM 2K (Składnik B): odporny na mróz.
n Dobrze zamknąć opakowania obu składników po zakończeniu pracy. WAŻNE: Zaleca się wytarcie kołnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

 PRZEZNACZENIE BEJCA DO DREWNA POKRYWALNA LAKIEREM DO PARKIETÓW 
 TYP ŻYWIC Składnik A: akrylowe
   Składnik B: poliuretanowe wodorozcieńczalne
 KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 6a2
 LEPKOŚĆ  Składnik A: < 50 cP (BROOKFIELD)
  Składnik B: 300 cP (BROOKFIELD)
 INFORMACJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (dostępnych 
  na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
 MIESZANIE I KATALIZACJA (niezmienne)  10 części BEJCY AQUATEINTETM 2K (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA AQUATEINTETM 

2K (składnik B)
 POKRYWANIE  Po 6 godzinach w normalnych warunkach

DANE TECHNICZNE

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU 

• Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
• Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
• Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
• Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
• Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), wygładzić powierzchnię.
• Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
• Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
• Wygładzanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: 
 szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska itd.
• Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. 
Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. 

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zosta³y udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. 
Firma nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawid³owego b¹dŸ b³êdnego u¿ycia jej materia³ów. 

Niniejsza Karta Techniczna zastêpuje wczeœniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotycz¹ce produktu. 

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW 

Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84 
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-

370, REGON 932714413 

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France  
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02 

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com 


