Lakiranje in ponovno lakiranje Wicanders® talnih oblog

Po polaganju
LAKIRANJE CORKCOMFORT PU IN CORKCOMFORT BRUŠENIH TALNIH OBLOG
Splošna pravila
Za lakiranje priporočamo paleto lakov, ki bodo dali prijetne rezultate.
Potem, ko so lepilne talne obloge položene na tla, morate počakati 24-36 ur, da se lepilo za talne obloge popolnoma posuši.
Tip površine

Lakiranje
Tla morajo biti lakirana najmanj z 1 plastjo Wicanders® W2000 Extra Matt ali
W700 (če se zahteva večja odpornost, je potrebno nanesti več plasti).

Corkcomfort PU
lepilna talna obloga

Očistite z vodo. Po tem, ko se tla posušijo, nanesite 1 ali 2 plasti priporočenega Wicanders®
laka.
Potem, ko so talne obloge položene, jih je potrebno dokončati s 3 plastmi W 2000 Extra
Matte ali W 700.

Corkcomfort
brušena lepilna
talna obloga

Priporočljivo je, da se tla previdno pobrusi (brusna blazinica # 220), da tako dobimo bolj
enakomerno površino.
Natančno posesajte in očistite prah s pomočjo metle in snemljive krpe za prah, nato pa
nanesite 3 plasti Wicanders® priporočenega laka.

Če bi raje uporabili ostale proizvode/metode in ne Wicanders®-ove, vas prosimo, da uporabite samo tiste, ki jih priporoča
Wicanders® (glej dodatno tabelo izbranih proizvodov).
Wicanders® W 2000 Extra Matt
2-komponenten, na vodni osnovi in na osnovi poliuretanskih smol z zelo visoko končno trdnostjo, z odlično elastičnostjo in
z odlično kemično odpornostjo.
Površina Wicanders® talnih oblog mora biti čista in brez prahu, brez olj in brez ostankov loščil.
Natančno posesajte in očistite s pomočjo metle in snemljive krpe za prah.
Zmešajte trdilo (Hardener) z W 2000 v pravilnem razmerju (1:10). Embalaže vsakega pakiranja so že pripravljene tako, da se
trdilo
nalije direktno v embalažo W 2000. Dobro pretresite. Zmes filtrirajte s pomočjo filter papirja. Potem, ko bo zmešana, jo
boste lahko uporabili v naslednjih 2 urah.
Z valjčkom enakomerno nanesite W 2000: skupno 100 - 120 gr./m2 /sloj (100 - 120 gr/10 kvadr.čev./sloj). Poleg sten
bo morda potrebno uporabiti čopič.
Čas sušenja: 4 ure (pri 20 °C / 70 °F in 65 % R.V.).
Če čas sušenja med sloji ne preseže 24 ur, brušenje ni potrebno; če pa preseže 24 ur, morate tla previdno pobrusiti
(brusna blazinica # 220). Kakorkoli, priporočljivo je brušenje pred zaključnim slojem. Po brušenju odstranite ves prah.
Ne uporabite niti čistila, niti vode.
Priporočila: Po 24 urah se lahko po tleh previdno hodi. Po nanosu W 2000, še en teden tal ne čistite niti z vodo, niti s čistili.
Po preteku tega časa, uporabite Wicanders® proizvode za vzdrževanje.
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Ponovno lakiranje
Vse Wicanders® tovarniško dokončane pluta talne obloge WRT in HPS so narejene s tovarniško končanim zaključnim
slojem in so pripravljene za takojšnjo uporabo po polaganju.
Po polaganju tako ni potrebno nobeno lakiranje.
Samo v zelo posebnih primerih, kjer prihaja do pogostega razlivanja, ali kjer se zahteva izredno vzdrževanje z vodo,
Wicanders® predlaga sistem tesnjenja za zaščito spojev.
(Primeri: domovi za ostarele, bolnišnice, restavracije, kavarne, itn.)
Tip površine

Corkcomfort WRT &
HPS

Ponovno lakiranje

OBS.:

Ena plast Primer Power Contact + W
2000 Extra Matt.

Woodcomfort HPS
tal mora biti čista in brez prahu,
Artcomfort WRT & HPS Površina
brez olj in brez ostankov loščil. Priporoča Z nanosom Primer Power Contact se
ognemo brušenju pred nanosom W 2000
se osnovno čiščenje za Corkcomfort
plavajoče talne obloge WRT in HPS.
Vinylcomfort
Natančno posesajte in očistite prah s
pomočjo metle in snemljive krpe za prah.

Wicanders Power Contact
Na vodni osnovi, 2-komponentni lepilni primer za obnovitev tovarniško dokončanih Wicanders® WRT talnih oblog brez
vmesnega brušenja.
Maso pretresite, dodajte trdilo v razmerju 2:1 in mešajte s tresenjem.
Potem, ko bo zmešana, jo boste lahko uporabili v naslednjih 2 urah.
1. Očistite vso preostalo umazanijo. Vmesno brušenje ni potrebno.
2. Nanesite eno plast Power contact-a s pomočjo lopatice ali T-nanašalca.
3. Po sušenju (približno 2 h) nanesite Wicanders W 2000
Pokritost: približno 20 g/m2 (2g / kvadratni čevelj,) 1 kombiniran paket zadostuje za približno 35m2
Zaradi nastanka nad tlaka, ne shranjujte že zmešanih materialov v zaprti embalaži.
Wicanders W 2000
Zmešajte trdilo (Hardener) z W 2000 v pravilnem razmerju (10:1). Embalaže vsakega pakiranja so že pripravljene tako, da
se trdilo nalije direktno v embalažo W 2000. Dobro pretresite. Zmes filtrirajte s pomočjo filter papirja. Potem, ko bo
zmešana, jo boste lahko uporabili v naslednjih 2 urah.
Z valjčkom enakomerno nanesite 1 plast W 2000: skupno 100 - 120 gr./m2 /sloj (100 - 120 gr/10 kvadr.čev./sloj). Poleg sten
bo morda potrebno uporabiti čopič.
Čas sušenja: 4 ure (pri 20 °C / 70 °F in 65 % R.V.).
Priporočila: Po 24 urah se lahko po tleh previdno hodi. Po nanosu W 2000, še en teden tal ne čistite niti z vodo, niti s čistili.
Po preteku tega časa, uporabite Wicanders® proizvode za vzdrževanje: Power Polish.
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Obnova
PS: obnova starih, rabljenih talnih oblog ni priporočljiva takrat, kadar ne poznamo zgodovine talnih oblog, še posebno, če ne
poznamo proizvodov, s katerimi so bile talne obloge vzdrževane. Če vemo vse o uporabljenih proizvodih za vzdrževanje in
smo lahko zagovoto prepričani, da so bili odstranjeni vsi proizvodi za vzdrževanje s talne obloge, potem se lahko nanese eno
plast primer-ja Power Contact (če je potrebno) in eno plast W 2000, kot je navedeno zgoraj.
Če so tla potrebna obnove, morate z njih odstraniti vse proizvode za vzdrževanje, umazanijo, itn., z Wicanders Power
Strip-om.
Ostanki proizvodov za vzdrževanje bodo povzročili pomanjkanje oprijemljivosti.
Previdno zbrusite star lak (brusna blazinica # 220). Odstranite ves prah.
Nanesite 1 ali 2 plasti priporočenega laka Wicanders®.
Priporočljivo je, da pred končnim lakiranjem na majhni površini naredite test oprijemljivosti med starim in novim slojem.
Po nanosu laka tal ne čistite niti z vodo, niti s čistili še naslednja 2 tedna. Po preteku tega obdobja uporabljajte Wicanders®
priporočene proizvode za vzdrževanje.
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