
Technický list 
Technika pro podlaháře  

 

Aqua základ 
speciální AV 20 
(Aqua Spezialgrund AV 20)  
 
 

���� nanášení vále čkem i st ěrkou  
���� pod všechny laky na vodní bázi 
���� výrazný hloubkový ú činek 
����   omezuje zaklížení spár 
 

Popis výrobku 
 
Základní lak na vodní bázi s vysokou vydatností 
a jednoduchým zpracováním, k nanášení válečkem 
nebo nerezovou stěrkou. Proniká hluboko do 
podkladu a vytváří tak ideální základ pro 
přepracování všemi laky Murexin  na vodní bázi.  
Vyznačuje se výrazným omezením zaklížení spár 
dřevěných podlahových prvků. Zvýrazňuje přirozenou 
kresbu dřeva. 
 
 

Použití 
 
V interiéru jako základní nátěr pod parketové laky na 
vodní bázi, na všechny běžné i problémové dřevěné 
podlahové krytiny, jakými jsou např. průmyslová 
mozaika nebo plovoucí podlahy.  
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
10  l  plastový kanystr               42 kanystrů  /  420 l na paletě 
 
 
Skladování:  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení 
po dobu cca 12 měsíců. 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba (1x váleček): 1 l na cca 10 – 12 m2  

Spotřeba (1x stěrka):               1 l na cca 30 – 35 m2 

Počet vrstev: váleček 1x 

                                                stěrka  2x  

Doba schnutí (váleček): cca 1 – 2 hodiny 

Doba schnutí (stěrka):             cca 20 minut 

Teplota zpracování:                 min. +15°C 

                                                                                                                                                     
                                                    
                                                    

                                                                  
 
 

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
 
Doporu čené nářadí: 
Váleček pro vodní laky, štětec, nerezová plochá 
stěrka. 
 

Podklad: 
Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, 
všech separačních vrstev a volných částic. Musí 
odpovídat požadavkům platných norem. 
Vhodné použití na všechny jemně broušené 
dřevěné podlahy včetně průmyslové mozaiky a 
plovoucí podlahy.  
Na exotické dřeviny nepoužívejte, doporučujeme  
Murexin Základ univerzální LV 45 . 
 

Příprava podkladu: 
Vytmelenou plochu jemně přebruste 
(zrnitostí ~ 100/120) a zbavte prachu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pro perfektní systém 
Aqua Tmel na d řevo – pojivo AV 10 
Tmel na d řevo – pojivo LV 15 , zejména při renovacích 
stávajících dřevěných podlah 
Murexin parketové laky na vodní bázi  
Lakovací válec Micro 

 
 
 
 
 

 
Zpracování: 
Nádobu před použitím důkladně protřepte. 
Nanášejte na plochu v rovnoměrné vrstvě buď 
dvakrát do kříže špachtlí nebo jedenkrát do kříže 
válečkem. Snažte se vyvarovat zbytečnému 
překrývání nátěru. U citlivých dřev jako jsou buk, 
jasan, javor nebo třešeň může dojít při nanášení 
stěrkou k nerovnoměrnému nánosu materiálu a tak 
ke vzniku tmavších míst – stínů. Proto v těchto 
případech použijte pouze způsob nanášení 
válečkem. Po odpovídajícím zaschnutí (po cca 1 – 2 
hodinách)  nanášejte některý z Murexin laků na 
vodní bázi.  
Nářadí bezprostředně po použití omyjte čistou 
vodou. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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