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FORME 

 Lakier podkładowy do parkietu. 

ZASTOSOWANIE 

FORME to wodorozcieńczalny podkład do parkietów i drewnianych podłóg, przeznaczony do stosowania pod   
lakiery nawierzchniowe  KIILTO OY.  Można nakładać stalową nierdzewną szpachlą, wałkiem , flotexem lub 
pędzlem.  

WŁA ŚCIWO ŚCI 

    - gęsta konsystencja 

    - duża lepkość 

    - dobrze się szlifuje (między warstwami) 

    - zawiera zabezpieczenie przed promieniami UV 

    - nie pieni się 

- gotowy do użycia 

- bezpieczny w użytkowaniu, 

     

            

DANE TECHNICZNE  

   Ciężar właściwy     około 1 

   Palność      niepalny 

   Stabilność zamarzania/odtajania   niestabilny 

   Minimalna temperatura pracy   +18oC...+24 oC 

ZUŻYCIE   
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 ok. 25 m2/l  jedno rozprowadzenie stalową szpachlą,  

 ok. 10-12 m2/l trzy rozprowadzenia  stalową szpachlą  

 ok. 10 m2/l  jedno rozprowadzenie flotexem, pędzlem do lakieru lub wałkiem. 

INSTRUKCJA U ŻYTKOWANIA 

Przeszlifuj dokładnie powierzchnię, w końcowym szlifowaniu używając papieru 100 lub drobniejszego. 
Szczeliny powinny być wypełnione szpachlówką Kiilto GAP lub mieszanką FORME z pyłem drzewnym ze 
szlifowania. Po końcowym szlifowaniu nanieść jedną warstwę podkładu FORME na powierzchnię drewna 
wałkiem, pędzlem, flotexem lub stalową szpachlą.  

Aplikacj ą szpachlą: Nanieś 3 – 4 warstwy podkładu FORME. Przeszlifuj pomiędzy warstwami jeśli to 
konieczne np. papierem  120. 

Aplikacja flotexem, wałkiem lub pędzlem do lakieru: Nanieś 1 warstwę podkładu FORME. Przeszlifuj 
pomiędzy warstwami jeśli to konieczne siatką lub np. papierem 120. Po wyschnieciu i przeszlifowaniu nanieś 
1 warstwę  stalową szpachlą, jesli będzie taka potrzeba. 

Po dokładnym wyschnięciu podkładu FORME nanieść wodny lakier nawierzchniowy KIILTO OY.  

SCHNIĘCIE/UTWARDZANIE PODKŁADU  

30 - 60 min. (+20 oC/50 % RH) pokrywanie stalową szpachlą, 

     2 godz. (+20 oC/50 % RH) pokrywanie flotexem, pędzlem lub wałkiem 

MYCIE NARZ ĘDZI  Myć w ciepłej wodzie zaraz po użyciu. Wodę można odprowadzać do kanalizacji. 

ZALECANE WARUNKI PRACY  

   temperatura pomieszczenia, lakieru i drewna +18….24oC 

   wilgotność drewna    7 +/- 2 % wag-% 

   wilgotność względna powietrza   40-60 % 

Panujące warunki wpływają znacząco na  aplikację, czas schnięcia oraz efekt końcowy. 

 

OPAKOWANIE  5  litrów,  opakowanie plastikowe 

PRZECHOWYWANIE:    Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu,  w temperaturze minimum 
+1 oC, max. 1 rok. 

BHP:     Unikać  bezpośredniego kontaktu skóry ze świeżym lakierem. Karta bezpieczeństwa 
    dostępna na zapytanie.  

 

UWAGI 
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Podkłady wodorozcieńczalne   mogą powodować podnoszenie się włókien na powierzchni drewnianej. Jeśli 
 pożądane jest by warstwa wykończeniowa była gładka, po  pierwszej warstwie należy powierzchnię lekko 
przeszlifować (patrz Instrukcja Użytkowania). Przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego  lakier 
podkładowy  musi całkowicie wyschnąć. 

Powyższe zalecenia oparte są na naszych badaniach i najlepszej dostępnej wiedzy. Ponieważ nie mamy 
wpływu na sposób stosowania naszych wyrobów, nie możemy być odpowiedzialni za uzyskane wyniki  
bezpośrednio na obiekcie. Należy sprawdzić ważność wydrukowanej karty technicznej. 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt z naszym biurem: 


