
ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH Laqva Top 30 Base A 
 EG1351-91513 
Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba nawierzchniowa do stosowania na podłoża z płyt drewnopochodnych i do konstrukcji 
stolarskich. Daje dobrą przyczepność do podkładów UV i chemoutwardzalnych. Można sztaplować zaraz  po wysuszeniu. Do 
gruntowania drewna sosnowego  zalecamy Laqva Prime. Łatwa w stosowaniu. Powłoka wykazuje bardzo dobre właściwości 
mechaniczne.  
 

Dane dotyczące produktu________________________________________________________________ 

Połysk: 38-43 G600 Środki wiążące: Dyspersja akrylowa 
Kolor:  biały Rozpuszczalniki: Woda 
Zawartość ciał stałych: 48 % Klasa ryzyka pożarowego: Niepalny 
(teoretyczna) 

Gęstość: 1,22 g/ml Wrażliwość na zamarzanie: Wrażliwy 
 .  Składowanie: Ok. 12 miesięcy. Nie przechowywać  
  (w temp. 15-250C) w temperaturze poniżej +50C. 
   Dobrze wymieszać przed użyciem. 
Dane dotyczące nanoszenia______________________________________________________________ 

Metoda nanoszenia  Lepkość Nakład 
                                 (sek. DIN4)  (g/m2)  

Natrysk  handlowa   80-120 
   

 

 
 
Należy szlifować pierwszą powłokę celem zlikwidowania ewentualnie powstałych 
włókien i zwiększenia przyczepności następnej powłoki.  
 

Suszenie/Utwardzanie__________________________________________________________________ 

Metoda Czas otwarty Temperatura suszenia Czas suszenia 
                                                                         (minuty) 

Suszenie w normalnych warunkach                                                              200C                                   3 godz. 
Suszenie wymuszone                                            5                                        700C                                10-15 min. 
Suszenie w suszarniach pionowych 500C                                   30 min. 
                                             
                                                                     
 
Sztaplować tylko wtedy, gdy temperatura powierzchni elementów jest poniżej +250C 
 

Inne informacje________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________ 

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o 
składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na 
życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki 
lakierowania. 
W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji. 
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