
 

 

HydRo Parkettgrund 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Bezbarwny, nieżółknący, wodorozcieńczalny, czysty podkład akrylowy o bardzo dobrych 

właściwościach wypełniających, wysokiej przezroczystości i doskonałym efekcie 
wzmacniającym naturalna barwę drewna. HydRo Parkettgrund redukuje klejenie boczne                         
i dlatego nadaje się szczególnie do systemów ogrzewania podłogowego. Wolny od NMP          
(N-Metylopirolidon) i NEP (N-Etylopirolidon).  
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                     
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: HydRo Parkettgrund jest stosowany na parkietach i podłogach drewnianych jako podkład 

nakładany wałkiem lub szpachelką. Nadaje się również do powszechnie spotykanego 
drewna egzotycznego (w przypadku drewna nieznanego zalecana jest aplikacja testowa). 

 
Podłoże: Uszczelniane podłoże musi być zeszlifowane do surowego drewna. Nadające się                              

do obrabiania, wolne od kurzu, oleju, smaru i innych pozostałości oddzielających. Może być 
konieczne przygotowanie podłoża w kilku operacjach szlifowania. Szlifowanie drobne                     
należy wykonać granulacją 100-120. 

 
Aplikacja:  HydRo Parkettgrund można nakładać szpachelką lub wałkiem. Pracuj na przemian wzdłuż 

i w poprzek słojów drewna i zawsze na mokro, aby uniknąć widocznych przejść. Unikać 
tworzenia się kałuż! 
 

 Budowanie powłoki A – za pomocą szpachelki 
 Nałożyć 2x HydRo Parkettgrund szpachelką (krzyżowo). Ilość do nałożenia                                  
ok. 30-40 ml/m² na aplikację (szpachelka z tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej).                    
Suszenie międzyoperacyjne ok. 30 min. Nie wykonywać szlifowania międzyoperacyjnego       
po zagruntowaniu. 
 

 Budowanie powłoki B – za pomocą wałka 
Nanieść 1x HydRo Parkettgrund wałkiem do lakierów wodnych, ilość do nałożenia                       
ok. 100-120 ml/m² w zależności od chłonności drewna. Nie wykonywać szlifowania                        
międzyoperacyjnego po zagruntowaniu. 
  
 Ważne: Jeśli czas suszenia międzyoperacyjnego przekracza 24 godziny, konieczne jest 
szlifowanie międzyoperacyjne. 

  
 Temperatura aplikacji nie powinna być niższa niż +15°C lub wyższa niż +25°C (powietrze 
obiegowe/podłoże/materiał lakierniczy). HydRo Parkettgrund należy dokładnie mieszać 
przed każdą aplikacją. 

  
Rozcieńczalnik: HydRo Parkettgrund jest gotowy do aplikacji.  
 
Czas schnięcia: Po zagruntowaniu ok. 2 godziny. Czas schnięcia odnosi się do normalnego klimatu (20°C                    

i 65% wilgotności względnej powietrza). Należy zapewnić dobrą wentylację,                                      
ale bez przeciągów. Wyższa wilgotność powietrza i niższa temperatura mogą opóźnić 
schnięcie. 

Gruntowanie  
i lakierowanie:  Kolejne warstwy, w zależności od stopnia zużycia, wykonuje się HydRo Parkett Plus,              

HydRo Treppenlack Plus (jedno- lub dwuskładnikowo) lub HydRo Parkett. 
 

Prosimy odwrócić kartkę! 
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Urządzenia  
i czyszczenie: Oferujemy odpowiednie wyposażenie do naszych wodorozcieńczalnych uszczelniaczy          

podłogowych: szpachelki ze stali nierdzewnej, wałki podłogowe i szczotki. Tylko                              
przy pomocy odpowiednich narzędzi można osiągnąć doskonałe uszczelnienie.  

 Narzędzia należy natychmiast po użyciu dokładnie umyć wodą! 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany min. 2 lata. 
 Przechowywać i transportować w chłodnym miejscu, ale nie poniżej +5°C. Dobrze zamknąć 

otwarte pojemniki i szybko zużyć.  
 Uwaga: Nie przelewać do metalowych pojemników - niebezpieczeństwo rdzy! 
 
Uwagi prawne:   Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania 

produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy                     
i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych                  
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące                    
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania                       
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości                 
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach                       
udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner 
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.                   
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego                                  
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także                            
zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych                     
w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów                 
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), 
nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując 
nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych                          
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy                             
i płatności. 

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie. 

 Wersja 11/13 
 
 


