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Lakier dyspersyjny - Easy Future SPORT  863 
 

Właściwości:      - wodny,  jednoskładnikowy do podłóg sportowych 

                            - do obiektów intensywnie eksploatowanych 

- matowy             

- uszlachetnia parkiet i inne powierzchnie drewniane   

- gotowy do użycia 

- bezzapachowy 

- łączący własności gruntujące i nawierzchniowe 

- do nanoszenia szpachlą lub wałkiem 
-  odpowiada wymogom eksploatacyjnym klasy C zgodnie z normą Ö C 2354 

  odnośnie zarysowań, odporności na niektóre chemikalia, przyczepności , 

odkształceń. 
 

 Zastosowanie:     - do wszystkich rodzajów parkietu,  podłóg i elementów drewnianych,                   

                                                 warunkowo do podłóg z desek drewnianych trwale przymocowanych 

do podłoża 

                                               - do linoleum sportowego – nie pokrytego warstwą zabezpieczającą 

                                               - do podłóg sportowych z wymogiem antypoślizgowości wg DIN 18032 

oraz 

                                                 ÖISS  odnośnie wymagań dot. halowych podłóg sportowych 
 

 

Dane techniczne: baza surowcowa:                                   dyspersja poliuretanowo-akrylowa 

                              kolor:                                                       mleczny 

                              konsystencja:                                          małej lepkości 

                              masa właściwa:                                       ok. 1,03g/cm
3
 

                              rozcieńczalnik:                                        woda  

                              sposób nakładania:                                  wałek (75082)                                                                                            

                              zużycie:                                                   ok.120-150g/m
2
  na warstwę wałkiem                          

                              czas schnięcia wałkiem                          ok. 3-5 godz. 

                              czas ostrożnej eksploatacji:                     po ok. 24 godz. 

                              czas pełnej wytrzymałości:                      po ok.7-10 dniach                                                                                                             

                              dopuszczalny okres przechowywania:    ok. 6 miesięcy w oryginalnych 

opakowaniach,  

                                                                                              w temp.15- 30ºC                                                                                                

                              odporność na przemrożenia:                    nie odporny  

                              GISCODE:                                       W 3 
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Przygotowanie  podłoża   

 

Parkiet: Podłoże powinno być gładkie, wyszlifowane papierem ściernym, suche, pozbawione 

pozostałości oleju, wosku i silikonu. Po szlifie gruboziarnistym szpary i fugi o szerokości do 

2mm powinny być wypełnione  spoiwem 8802 zmieszanym z pyłem szlifierskim(uziarnienie 

80 ) i po wyschnięciu (ok. 30 minut) przeszlifowane papierem drobnoziarnistym .W celu 

zmniejszenia efektu sklejania się krawędzi należy parkiet zagruntować lakierem  gruntującym 

Forbo 882. 

 

 

 

Linoleum:  Przed lakierowaniem należy dokładnie oczyścić nawierzchnię linoleum za 

pomocą środka do  

gruntownego czyszczenia Forbo 891! Następnie należy przeprowadzić gruntowną 

neutralizację oraz  

12.godzinną przerwę, przeznaczoną na wyschnięcie. Dopiero po tym okresie czasu można 

rozpocząć  

nanoszenie linii i lakieru.  

 

Sposób użycia  
Parkiet: Nanieść lakier wodny 863 2 razy przy użyciu wałka (nr 75082 – 25 cm lub 75091 – 

60 cm) na wyszlifowane i wyczyszczone podłoże. Ilość warstw nanoszonych wałkiem dobrać 

w miarę potrzeb – my zalecamy dwukrotne lakierowanie wałkiem (wałek microfaser nr 

75082). Jednego dnia nie nanosić więcej warstw niż dwa razy wałkiem. Następne naniesienie 

warstwy lakieru należy przeprowadzić w ciągu 24 godzin od naniesienia poprzedniej 

warstwy. Jeśli przekroczymy czas 24 godzin konieczne jest zmatowienie podłogi w celu 

poprawienia przyczepności i efektu wizualnego. Po zmatowieniu konieczne dokładne 

oczyszczenie powierzchni. 

Malowanie linii farbą Forbo 809 2K przeprowadzamy po wyschnięciu pierwszej 

warstwy lakieru podkładowego, jej zmatowieniu siatką 120/150 (nr 74132/74133) a 

pierwszą warstwą lakieru nawierzchniowego. 

W przypadku rzadkich, nieznanych rodzajów drewna skonsultować się z naszym działem 

technicznym, a następnie przeprowadzić próby we własnym zakresie. Przy renowacji starych 

podłóg należy skonsultować się z naszym działem doradztwa technicznego 

Optymalne warunki nanoszenia lakieru: 

temperatura podłogi, otoczenia i lakieru               15-25
0
C 

zalecana wilgotność względna powietrza              40-65% 

Podczas schnięcia lakieru należy  zapewnić równomierne wietrzenie, unikać przeciągów i 

bezpośredniego nasłonecznienia. Przy niekorzystnych warunkach można do 5% wydłużyć schnięciu 

lakieru dodając Forbo-ATV Aqua – środek opóźniający schnięcie lakieru. 
Linoleum: Nanoszenie lakieru należy dokonać za pomocą wałka (Aqua microfaser nr 75082 

– 25cm lub 75091– 60 cm) na oczyszczoną i wyschniętą nawierzchnię, na której namalowane 

już są linie oznaczające pola gry farbą Forbo 809 2-K(całkowicie utwardzone!) 
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Przestrzegać zaleceń producenta wykładziny i parkietu ! 

 

Wskazówki pielęgnacyjne: Według DIN 18032,18365, 18356 należy lakierowane podłogi 

sportowe 

 na bieżąco pielęgnować.  Zaleca się  stosowanie środka pielęgnacyjnego 897 lub 

uniwersalnego środka pielęgnacyjno-czyszczącego 896. W celu zapewnienia współczynnika 

antypoślizgowego dla podłóg sportowych należy stosować obydwa środki zgodnie z  

zaleceniami podanymi w  karcie technicznej. W razie potrzeby zażądać specjalistyczną 

instrukcję dla lakierowanych podłóg sportowych. 

 

Wartośc graniczna UE:Wg zarządzenia Unii Europejskiej 2004/42 maks. dopuszczalna 

zawartość VOC  

(lotne substancje organiczne)wynosi w gotowych do użycia produktach kategorii 

A/i/Wb:140g/l(2010) . 

Ten produkt zawiera maks.: 140g/l VOC. 
  

Czyszczenie:          Wszelkie zabrudzenia  oraz narzędzia należy oczyścić natychmiast po 

użyciu pod  

                               bieżącą wodą.                             

 

Opakowanie:       Opakowanie jednorazowe netto   10 l  

 

Informacje dodatkowe:          

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga 

każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy 

odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i 

reguł fachu.  Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców 

obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach  laboratoryjnych i 

praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu 

na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na 

które niestety nie mamy  wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w 

przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z 

niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym 

zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne .   Proszę zapoznać się 

z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. 

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność 

wszystkie wcześniej opublikowane.  

                                               

                                                                                                                             Stan, dnia 27.Sierpnia 2012 r. 
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