Infinity II

Lac unicomponent pe bază de apă
Glitsa Infinity II este un lac pentru pardoseli unicomponent, poliuretanic, pe bază de apă, cu soluție de ulei modificat. Infinity II este destinat pentru utilizarea în aplicații
rezidențiale unde se dorește un aspect cald, bogat. Acest lac pentru lemn într-un singur pachet are curgere, nivelare și timpi de uscare excelente. Infinity II nu are nevoie
de un agent suplimentar de reticulare pentru a realiza o acoperire rezistentă la zgârieturi și uzură, de durată lungă. Infinity II depinde de oxidarea cu aer pentru a dezvolta
reticularea.

SPECIFICAȚII PRODUS

Transparent
Translucid
8,0 - 8,7
29%
28 - 32 de secunde
8.7 lbs./gal.
> 200°F. (>93.3°C)
Excelentă
La 70° F/ 21° C, 50% umiditate relativă
La atingere:
1 - 1,5 ore
Între straturi:
3 - 5 ore
Acoperire:
500 - 600 picioare pătrate/gallon
Compuși organici volatili (COV):< 275 grame pe litru
Tipuri de luciu:
Gloss
Semi-Gloss
Satinat Mat
		
80
50-55
30-35
15-20
Aspect:
Claritate:
pH:
Greutate materie solidă:
Vâscozitate (tip Zahn nr. 2):
Livre/gallon:
Punct de inflamabilitate:
Nivelare:
Timp de uscare:

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Pardoseli din lemn natural:
• Șlefuiți până la granulația de 100-120 folosind metode aprobate de NWFA.
• Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
• Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu
Glitsa Tack Mop (mop ușor adeziv).
• În acest moment, se poate aplica o primul strat de Infinity II sau grund TruSeal
pe bază de apă pe suprafaţa de lemn. Consultați instrucțiunile de la TruSeal
pentru procedurile de aplicare și timpii de uscare.
• Pentru o nuanță mai deschisă pe pardoseli de arțar sau stejar alb, folosiți
TruSeal.
Pardoselile băițuite:
• Șlefuiți până la granulația de 100 folosind metode aprobate de NWFA.
• Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
• Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu
Glitsa Tack Mop uscat (mop ușor adeziv).
• Consultați instrucțiunile de la baițurile Glitsa pentru procedurile de aplicare
și timpii de uscare. Aplicarea pe o podea băițuită înainte de uscarea baițului
poade duce la eșuarea lăcuirii.
• Pardoselile băițuite într-o culoare de lemn pot fi etanșeizate cu Infinity II sau
TruSeal. Consultați instrucțiunile de la TruSeal pentru procedurile de aplicare și
timpii de uscare.
• Reacoperirea pardoselilor de lemn deja existente:
• Infinity II poate fi aplicat peste o mare varietate de soluții de acoperire pardoseli
disponibile în prezent pe piață. Este responsabilitatea utilizatorului să determine
compatibilitatea și calitățile de aderență înainte de utilizare.
• Cele mai bune rezultate sunt obţinute prin curăţarea temeinică a podelei cu un
mop umed şi cu Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de lemn. Consultaţi instrucţiunile de pe sticla de Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de
lemn.
• Când podeaua este uscată, şlefuiţi cu un pad de condiţionare şi benzi abrazive
cu granulația 180 - 240. Trebuie să aveți grijă să nu șlefuiți prea agresiv, deoarece zgârieturile de șlefuire pot fi vizibile prin stratul final.
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• Desprăfuiți temeinic podeau prin aspirare și utilizarea unui Glitsa Tack Mop
umezit cu apă.
• Acum puteți aplica Glitsa Infinity II.

APLICARE
Se recomandă trei straturi de Infinity II sau un strat de grund TruSeal pe bază de
apă și două straturi de Infinity II pentru a obține o acoperire durabilă, rezistentă la
uzură. Umiditatea ridicată sau temperaturile scazute vor extinde timpii de uscare.
Asiguraţi-vă că aveţi de ventilaţie indirectă în timpul aplicării Infinity II. Glitsa
recomandă strecurarea tuturor produselor pe bază de apă care au fost depozitate
în containere parțial pline.
• Agitați Infinity II timp de 15 secunde pentru a asigura distribuția uniformă a
agenților de aplatizare.
• Așteptați 10-15 minute ca spuma generată de agitare să se disipe înainte de
aplicare.
• Aplicați Infinity II prin roluire. Asigurați-vă că folosiți un aplicator nou, umezit
ușor cu apă.
• Începeți prin a turna o cantitate de Infinity II cu diametrul de 3” - 5” pe direcția
fibrelor lemnului, de la un perete la altul. Folosind metoda plugului de zăpadă,
trageți Infinity II de-a lungul fibrelor lemnului, de la un perete la altul.
• Folosiți un pad tăiat sau un trafalet pentru a elimina urmele la întoarceri.
• Mențineți tot timpul o cantitate cu diametrul de 3” - 5”, deoarece aceasta va
asigura acoperirea egală și un aspect final uniform.
• Când Infinit II este uscat la atingere, ventilaţi incinta, menţinând în acelaşi timp
o temperatură de cel puţin 60° F (15,6° C). Calitatea optimă a aerului se obține
prin ventilare agresivă.
• Permieți Infinity II să se usuce timp de 3 - 5 ore înainte de a se aplica straturi
suplimentare.
• Odată uscat, şlefuiţi cu un pad de condiţionare şi benzi abrazive cu granulația
180 - 240 sau mai fine.
• Aspirați bine și curățați podeaua cu un Glitsa Tack Mop curat, umezit ușor cu
apă.
• Pentru straturi suplimentare, urmaţi instrucţiunile de aplicare anterioare.
• Nu aplicați mai mult de două straturi într-o perioadă de 24 de ore.

ÎNTREŢINERE
• Pentru a menţine aspectul plăcut al Infinity II, preveniți acumularea de murdărie
pe podea.
• Folosiţi covoare protectoare la intrarea în zonele cu trafic intens şi periodic
curățați de praf cu Glitsa Maintenance Mop (mopul de întreținere Glitsa), după
cum este necesar.
• Atunci când este necesară o curăţare în profunzime, utilizaţi Glitsa Clean
Soluție pentru curățat pardoseli de lemn.
• Folosiţi protectoarele de pâslă Safeglides pentru picioarele mobilierului.
• Când Infinity II începe să prezinte semne de uzură sau când metodele de
curățare recomandate nu mai reușesc să curățe pardoseala, este posibil să
trebuiască reaplicat lacul.

DEPOZITARE: Stabil la îngheț-dezgheț. Depozitați la o temperatură mai mare de 32°
F/ 0° C. Dacă produsul îngheață, permiteți-i să se dezghețe complet și amestecați bine
înainte de folosire.
TERMEN DE VALABILITATE: Un an în container închis.
ELIMINARE: Aruncaţi conţinutul neutilizat în conformitate cu reglementările locale, statale
şi federale.
CONȚINUT: Apă, rășină poliuretanică, N-metil-pirolidon, eter monometilic de dipropilenglicol și aditivi de performanță.
Citiți Fișa tehnică de securitate și avertizările de pe etichetă înainte de a utiliza acest
produs.

