
Idrofondo H2O  
  

ENOKOMPONENTNI VODNI TEMELJ Z NARAVNIM IZGLEDOM  

IDROFONDO H20 je akrilni vodni temelj še posebno primeren takrat, ko je potreba da se ohrani 
izgled naravnega lesa tudi po lakiranju z vodnimi laki. IDROFONDO H20 se lahko obrusi in prekrije 
z vsemi vodnimi laki Tover. Idrofondo H2O ima majhno vsebnost HOS. 
 
 
 
 

 

 

Tehnični podatki (20°C - 60% R.H.) 

Premazi & 

Lakiranje 

Idrofondo H2O 

Certifikati 

Navodila za uporabo 
 
Zbrusite parket, da bi dobili gladko površino brez olja, maščob, voska in ostanka starih premazov. 
 
Po potrebi nanesite fugirno mešanico na vodni osnovi IDROSTUCCO RS/30, ki se meša z lesnim 
prahom ali z LEGASTUCCO RS/A na osnovi topil in zaključite cikel z brušenjem zrnatosti papirja 
120-150, zatem površino dobro posesajte. 
 
Pred lakiranjem vedno preverite, da so pogoji ustrezni. 
Pred uporabo dobro pretresite in nanesite 1 sloj temelja Idrofondo H2O s pomočjo valjčka ali 
čopiča. 
 
Ko se podlaga posuši (2 – 3 h) jo zbrusite z brusnim papirjem zrnatosti 180 -220. Površino 
previdno očistite. 
Zaključite cikel lakiranja z 2 – 3 sloja 1 komponentnega laka na vodni osnovi ali z 2 slojema 2 
komponentnega laka na vodni osnovi. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izgled  bela tekočina  

Gostota  1,04 kg/L  

pH 7,5 - 8 

Prašno suho  10 - 15 min 

Naslednji nanos min 1 h 

Brušenje 2 - 3 h  

Redčenje v primeru brizganja 10 % voda 

Poraba  10 - 12 m2/litre  

Temperatura ob nanosu  nad 10°C; občutljivo na zmrzal 

HOS 75 g/L 

HOS omejitev (Eur.Dir.42/2004) 
Kat.A/i (BA): 140 g/L 
 

Čiščenje orodja  

Očistite valjček takoj po uporabi z VODO in nevtralnim milom ali z ADDITIVO S/43 s 
pomočjo »ožemalca «, dokler valjček ne bo več napojen z mlečno tekočino; na 
koncu sperite s tekočo vodo. Valjčke hranite v raztopini S28 in pred uporabo 
izperite z vodo. 

Skladiščenje 12 mesecev v originalno zaprti posodi  

Pakiranje  5 L 
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Opombe 
Občutljivo na zmrzal. 
Temeljni lak ne polivajte direktno na tla. Uporabite ustrezno posodo. 
Izogibajte se nanosu v predolgem časovnem razmaku. 
Začnite v manjših predelih in takoj obdelajte sosednje področje. 
V času lakiranja se izogibajte izpostavljenosti direktnim sončnim žarkom. 
Izogibajte se prepihu. 
Med delom izklopite talno gretje. 
Idrofondo H2O se lahko uporabi za redčenje barvnega temelja Idrofondo Industry. 

 
Varnostni napotki 
Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati  navedbe na etiketah in 
pred uporabo pregledati  varnostne liste. 
 

Odlaganje odpadkov 
Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno  zakonodajo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPOZORILO:   
Vse informacije, navedene v tem 
tehničnem listu so informativne narave 
in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov 
upoštevate pogoje okolja ter materiale 
za obdelavo. 
 
REV-6: 03-07-2019.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
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