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Aqua-Siegel 
 

lesklý a hedvábně matný 
 

I. Materiál 

einzA Aqua-Siegel je vodou ředitelný, zvláště otěruvzdorný jednosložkový čirý lak pro lakování dřevěných a parketových podlah 
s běžným zatížením. einzA Aqua-Siegel je odolný vůči UV záření a žloutnutí a poskytuje vysokou úroveň ochrany proti 
slunečnímu záření prostřednictvím vysoce účinných UV filtrů. einzA Aqua-Siegel je vhodný pro lesklé a hedvábně matné lakování 
interiérových dřevěných prvků, jako jsou dveře, nábytek atd. einzA Aqua-Siegel je téměř bez zápachu, při zpracování nevznikají 
žádné nepříjemné výpary rozpouštědel. 
einzA Aqua-Siegel je také vhodný jako odolný podlahový nátěr k bezbarvému lakování barevně stabilních a nezažloutlých 
povrchů minerálních podkladů bez vlastního zabarvení v interiéru. 
einzA Aqua-Siegel je šetrný k životnímu prostředí, protože obsahuje málo znečišťujících látek. Nátěry s einzA Aqua-Siegel byly 
testovány na odolnost vůči slinám a potu podle DIN 53 160 a splňují kritéria normy EN 71 část 3 (bezpečnost hraček). Aktuální 
certifikáty jsou k dispozici na našich webových stránkách. 

 
Druh materiálu po zaschnutí transparentní jednosložkový čirý lak pro vnitřní použití (bez vlastního zabarvení) 
Účel použití Lakování a natírání běžně zatížených dřevěných a parketových podlah v obytných prostorách, 

dřevěného nábytku a jiných dřevěných prvků v interiéru, jakož i minerálních podkladů, jako je 
betonový a cementový potěr nebo vláknitý cement. 

Barva bezbarvý 
Stupeň lesku lesk nebo hedvábný mat 
Specifická hmotnost cca 1,04 - 1,05 = 1,040 – 1,050 g/l 
Pojivo akryl-uretanová kombinace 
Velikost balení 2,5 l - 750 ml - 250 ml 
 
 

II. Vlastnosti a pokyny ke zpracování 

Odolnost proti oděru velmi dobrá (po vytvrzení po cca 7 dnech) 
Odolnost proti vodě velmi dobrá (po vytvrzení po cca 7 dnech) 
Chemická odolnost Odolný vůči čisticím prostředkům pro domácnost a alkoholu; není odolný vůči silnějším louhům, 

kyselinám a rozpouštědlům, skvrny ihned vysušte. 
Přilnavost / pružnost / odolnost proti nárazu 
 splňuje požadavky norem DIN a podmínky VOB 
Mísitelnost nemíchejte s jinými produkty 
Ředění vodou 
pro natírání používejte neředěný, zpracovávejte štětcem nebo plochým štětcem s kombinovanými štětinami 
pro válečkování používejte neředěný, zpracovávejte flokovým moltoprenovým válečkem 
Stříkání tryska 1,5 mm, tlak 3 - 4 bary 
Bezvzduchové (airless) stříkání používejte neředěný; vhodné pro pístová a membránová zařízení 
Vydatnost 8 - 12 m2/l v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu aplikace  
Doba schnutí (20 °C, 65 – 75 % rel. vlhkosti vzduchu, 60 µm mokrého filmu) 
 suchý na dotek po 30 minutách; nelepivý po 45 minutách 
 pochozí po cca 12 hodinách; plné zatížení po cca 1 týdnu 
 Při zpracování velkých ploch zajistěte větrání, aby mohla unikat uvolněná vlhkost. 

prosím, otočte! 
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Zpracování 

 

Přetíratelnost a brousitelnost po cca 4 - 5 hod. 
Doporučená teplota zpracování Teplota objektu a místnosti +15 až +20 °C. 
 Nepoužívejte při teplotách pod +10 °C. 
Skladování na chladném místě, chráněné před mrazem, v neotevřeném obalu po dobu nejméně 1 roku 
Čištění nářadí ihned po použití vodou 

 
 

III. Struktura nátěru, aplikační technologie 

einzA Aqua-Siegel je obzvláště otěruvzdorný jednosložkový čirý lak s vysokou UV ochranou pro lakování všech druhů dřeva v 
interiéru. einzA Aqua-Siegel je prakticky bez zápachu, proto jej lze použít v obytných místnostech, aniž by vás obtěžovaly výpary 
rozpouštědel. einzA Aqua-Siegel nemá žádné vlastní zbarvení a po zaschnutí je transparentní. 
Před nanášením nátěru musí být dodrženy předpisy aktuálního vydání technického listu BFS č. 20 „Stavební zkoušky pro 
posouzení podkladu“. 
 

Nové nátěry dřevěných povrchů v interiéru 

• Povrch musí být čistý, suchý a zbavený brusného prachu, oleje, vosku a ošetřovacích prostředků. 

• Dřevěný podklad obruste a opatrně vysajte. 

• Základní nátěr s einzA Aqua-Siegel lesklým nebo hedvábně matným. 

• Mezinátěr s einzA Aqua-Siegel lesklým nebo hedvábně matným. 

• Povrchy opatrně obruste a odstraňte prach (např. vysavačem). 

• 1 až 2 vrchní nátěry s einzA Aqua-Siegel lesklým nebo hedvábně matným. 

 

Při použití hedvábně matného einzA Aqua-Siegel na vysoce savé dřevěné povrchy proveďte penetraci lesklým einzA Aqua-
Siegel, zředěným přibližně 10 % vodou. Poté pokračujte další vrstvou  hedvábně matného einzA Aqua-Siegel. 
 

Obnovovací nátěry již lakovaných dřevěných povrchů 

• Staré, nosné nátěry důkladně přebruste a odstraňte prach. 

• Zcela odstraňte zbytky vosku, ošetřovacích a lešticích prostředků a také zbytky tuků. 

• 1 až 2 nátěry s einzA Aqua-Siegel lesklým nebo hedvábně matným. 

 

Nové nátěry minerálních podkladů v interiéru (betonový a cementový potěr, vláknocement) 

Povrch musí být čistý a nosný, povrchy obsahující mastnotu a olej musí být očištěny speciálním čisticím prostředkem, jako je 
např. P 3 apod. Velmi hladké povrchy mechanicky zdrsněte. Nesoudržné a oddělující se části na povrchu, jako jsou cementové 
kaly nebo slinuté vrstvy, musí být mechanicky zcela odstraněny. 
Následně povrchy řádně zbavte prachu. Betonové a potěrové povrchy musí být vytvrzené minimálně 1 měsíc. Voda musí být 
schopna snadno odtékat (žádná stojatá voda). 

• Základní nátěr s einzA Aqua-Siegel lesklým nebo hedvábně matným, v závislosti na savosti povrchu zředěným vodou 
až do 10 %. 

• Mezinátěr s einzA Aqua-Siegel lesklým nebo hedvábně matným, neředěným. 

• Povrchy opatrně obruste a odstraňte prach (např. vysavačem). 

• 1 až 2 vrchní nátěry s einzA Aqua-Siegel lesklým nebo hedvábně matným, neředěným. 

 

Pokyny pro údržbu lakovaných podlah a parket: 

Nátěry s einzA Aqua-Siegel jsou odolné vůči běžným čisticím prostředkům pro domácnost a alkoholu. Podlahu nalakovanou s 
einzA Aqua-Siegel udržujte čistou vysáváním a utíráním pomocí dobře vyždímaného hadru. 
Větší nánosy nečistot odstraňujte pouze neutrálním čisticím prostředkem. 
V žádném případě nepoužívejte agresivní, kyselé, zásadité nebo abrazivní čisticí prostředky. 
Pravidelná péče pomocí běžných přípravků pro péči o parkety vhodných pro vodou ředitelné laky, jako jsou např. leštěnky, 
zvyšuje životnost nátěru. 
 

pokračujte na list 2, strana 3 
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Důležité upozornění: 

Nenatírejte s einzA Aqua-Siegel měkčené PVC a kontaktní plochy s PVC těsněními. Při použití těsnících profilů používejte pouze 
těsnění vhodná pro vodou ředitelné akrylátové barvy, jako jsou TKF nebo AC těsnicí profily. 
Buk nebo jasan jsou druhy dřeva, které mají velmi vysokou absorpci vody. To může při použití vodou ředitelných nátěrových 
systémů vést k bobtnání a smršťování a s tím spojené tvorbě prasklin ve dřevě. Před použitím einzA Aqua-Siegel na tyto druhy 
dřeva je proto nutné provést zkušební nátěr. 
V případě pochybností by mělo být bukové nebo jasanové dřevo natřeno s einzA Plastik-Siegel nebo einzA Lawidur 2-K-PU-
Klarlack. 
Vodou ředitelné jednosložkové podlahové nátěry nejsou vhodné pro nátěry ve vlhkých místnostech nebo ploch s rizikem výskytu 
stojaté vody. V tomto případě doporučujeme použít einzA Lawidur 2-K-PU-Klarlack. 

 
 

IV. Bezpečnostní informace a označení 

Kód produktu M-KH01 
Bod vzplanutí nelze použít, není hořlavý 
Třída nebezpečnosti podle VbF nelze použít 
 
Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 
Všechny potřebné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu v souladu s nařízením CLP (GHS) podle nařízení (EG) č. 
1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na sdb@einzA.com. 
Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku! 
 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice o VOC 2004/42/EG 

 Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie e) - Wb: max. 130 g/l podle úrovně II (2010) 
 Obsah VOC v einzA Aqua-Siegel: <80 g/l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. Vzhledem k různým 
možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat vhodnost použití 
našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky. 

Vydání 03/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


