
Właściwości:
Poprzez połączenie z dodatkiem Hardener 2K i Anti-Slip R10 uzys-
kacie Państwo lepszy współczynnik hamowania poślizgu. Nadaje 
się do zastosowania na Ecoline Oil Ground Coat / SAICOS Oil Ground 
Coat. Posiada ogólne dopuszczenie do obrotu materiałami budowla-
nymi Nr. (DIBt): Z-157.10-162. Stopień antypoślizgowy (R10).

Numer artykułu:
9916Eco

Zakres zastosowania: 
Dodatek do Ecoline MultiTop. Dodanie Ecoline Hardener 2K i An-
ti-Slip R10 może mieć wpływ na dalsze właściwości lakierów. W 
przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie próbnego pokry-
cia. Warto zapoznać się i przestrzegać następujących normy: 
DIN 18356 „Prace parkieciarskie“ oraz DIN 18367 „Układanie mo-
zaiki podłogowej“. 
Nadaje się do wszystkich podłóg drewnianych (z litego drewna, 
parkietów, parkietów mozaikowych, wielowarstwowych), bam-
busowych i powierzchni drewnianych we wnętrzach. Dodat-
kowo w połączeniu z innymi powłokami gruntującymi (Ecoline 
Oil Ground Coat / SAICOS Oil Ground Coat / Ecoline Future Univer-
sal Ground Coat), nadaje się do drewna twardego, egzotycznego 
i obrobionego termicznie. W przypadku wątpliwości, radzimy 
położenie warstwy próbnej na oryginalnym drewnie doce-
lowym.
Dla dalszych informacji technicznych prosimy zapoznać się z 
instrukcją Ecoline Multi TopPlus System.

Przygotowanie:
Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie 
podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach 
od nałożenia ostatniej warstwy lakieru.

Zastosowanie:
Dodawane komponenty wlać do Ecoline MultiTop Lacquer, do-
brze wstrząsać przez 2 minuty, następnie pozostawić  pojemnik 
na 5 minut celem odstania i po dokładnym wstrząśnięciu płynnie 
nakładać przy użyciu wałka SAICOS Aqua-Roller.

Wydajność: 
Stosując wałek SAICOS Aqua-Roller, ilość nanoszona to ok. 100 - 120 g/m2. 
0,45 litra dodatku na 4,55 litra Ecoline MultiTop. 
5 litrów starcza na ok 45 m2, przy pojedynczej warstwie.
Zależnie od rodzaju drewna  i struktury powierzchni. 

Przechowywanie: 
W nie otwartym pojemniku zdatne co najmniej 1 rok.  Produkt w 
formie płynnej zagrożony jest przemarznięciem. Transportować i 
przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po 
napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania 
produktów spożywczych.

Zawiera:
Mieszankę CIT i MIT (3:1), TMDD
Może wywołać reakcję alergiczną.

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycz-
nych dwukomponentowych (Kat. A/j): 140 g/l (2010). 
SAICOS Ecoline z dodatkiem Anti-Slip R10 zawiera max. 
140 g/l VOC. 
GISCODE: W3+
Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy. 

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu 
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Na-
leży je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie 
zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów 
zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod wzglę-
dem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zasto-
sowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze 
możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności 
spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej 
karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.
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