
ZAKRES STOSOWANIA
Wykończenie podłóg drewnianych o normalnym stopniu 
ochrony i dobrej odporności na ścieranie i zużycie  
w obiektach mieszkalnych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Ultracoat Easy jest jednoskładnikowym lakierem 
na bazie wody, zawierającym mieszankę 
samoutwardzalnych żywic akrylowo-poliuretanowych. 
Główną zaletą Ultracoat Easy jest jego doskonała 
odporność na ścieranie i na otarcia z podeszw obuwia. 
Charakteryzuje się ponadto wysoką przezroczystością 
oraz doskonałą zdolnością krycia. Lakier jest 
dostępny w wersji matowej 10, półmatowej 30 oraz z 
półpołyskiem 60.

ZALECENIA
•  Ultracoat Easy należy aplikować, przechowywać  

i transportować w temperaturze pomiędzy  
+10°C a +23°C.

•  Nie stosować na powierzchniach zewnętrznych.
•  Nie stosować jako warstwy ostatecznej do 

wykańczania drewnianych podłóg narażonych 
na maksymalnie natężony ruch pieszy (ciągi 
komunikacyjne w biurowcach, centrach handlowych, 
lotniskach, etc.).

•  Stosować czyste pojemniki i narzędzia do pracy z 
lakierem.

•  W przypadku drewna bogatego w ekstrakty (np. 
taniny) zaleca się sprawdzenie kompatybilności lub 
nałożenie najpierw warstwy jednoskładnikowego 
lakieru podkładowego Ultracoat Universal Base. 

Jednoskładnikowy lakier  
akrylowo-poliuretanowy  
w dyspersji wodnej, o wysokim  
stopniu odporności na zużycie  
i ścieranie, przeznaczony do  
lakierowania podłóg drewnianych.  
Zalecany jest do podłóg  
o normalnym natężeniu  
ruchu pieszego

•  Przed lakierowaniem parkietów poddanych renowacji 
należy wpierw usunąć wszelkie pozostałości po 
poprzednich powłokach lakierniczych i ochronnych, 
aby uzyskać jednolitą i gładką powierzchnię.

•  Chronić lakierowaną powierzchnię przed 
bezpośrednim działaniem słońca oraz przeciągami 
przez pierwsze 3 godziny od momentu aplikacji.

•  Nie umieszczać resztek produktu z powrotem w 
oryginalnym opakowaniu.

•  Otwarty pojemnik należy możliwie najszybciej 
zużyć. W przypadku wysokiej temperatury zaleca 
się rozcieńczenie z 10% wody lub z preparatem 
Ultracoat EL.

•  Chronić przed mrozem. Transport powinien 
odbywać się w temperatury kontrolowanej.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Przygotowanie produktu
Lakier Ultracoat Easy jest gotowy do użycia. Przed 
zastosowaniem wymieszać go, potrząsając energicznie 
i długo zamkniętym opakowaniem, następnie umieścić 
korek filtrujący i wlać stosowną ilość do wcześniej 
przygotowanego naczynia i odstawić na 5-10 minut, a 
następnie przystąpić do aplikacji lakieru.
Przed zamknięciem pojemnika należy zdjąć korek 
filtrujący i umyć go dokładnie czystą wodą.

Aplikacja produktu
Zeszlifować wstępnie podłogę drewnianą średnio-
grubym papierem ściernym (np. siatką ścierną 
Ultracoat SR 180/220), a następnie odkurzyć ją z pyłu. 
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać: ciecz

Kolor: mleczny biały

Gęstość objętościowa: 1,045 g/cm3 (10) - 1,040 g/cm3 (30) 1,038 g/cm3 (60)

PARAMETRY UŻYTKOWE (w temperaturze +23ºC i wilgotności względnej 50%)

Pyłosuchość: po 20 minutach

Suchość dotykowa: po 35-40 minutach

Maksymalne dopuszczalne proporcje rozcieńczania 
(Dyrektywa 2004/42/WE):

10% czystą wodą lub z Ultracoat EL

Przeszlifowanie: po 3 godzinach

Nanoszenie następnej warstwy bez szlifowania: po 2 godzinach, ale w ciągu 5 godzin

Pełne obciążenie: po 36-48 godzinach

Pełne obciążenie:

Przyleganie (test cross-cut): 100%

Odporność na ścieranie  
(test Tabera- 1000 obr., obciążenie 1000g, ścieracz CS10):

50 mg

Współczynnik połysku: Matowy 10 - półmatowy 30 - półpołyskowy 60 

godzin, ale w ciągu maksymalnie 5 godzin, 
bez szlifowania. Jeśli ostateczna warstwa 
nakładana jest po upływie 5 godzin, 
powierzchnię należy ponownie przeszlifować 
przed nałożeniem finalnej warstwy

CZYSZCZENIE
Narzędzia oraz pozostałości lakieru Ultracoat 
Easy można czyścić wodą, gdy produkt jest 
jeszcze świeży. Po związaniu, produkt można 
usunąć wyłącznie mechanicznie.

ZUŻYCIE
80-100 ml/m² na pierwszą warstwę,  
50-70 ml/m² przy kolejnych warstwach.

OPAKOWANIA
Ultracoat Easy jest dostępny w zestawach 
po dwa kanistry o pojemności 5 litrów każdy.

PRZECHOWYWANIE
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchym miejscu.

Zaszpachlować ewentualne szczeliny 
i nierówności przy pomocy Ultracoat 
Aqua Plus lub Ultracoat Binder zgodnie 
z wytycznymi stosowania podanymi w 
ich kartach technicznych. Po ponownym 
zeszlifowaniu przeszpachlowanej 
powierzchni (jak wyżej), należy ją bardzo 
dokładnie odkurzyć z powstałego pyłu. 
Nanieść pierwszą jednolitą warstwę lakieru 
Ultracoat Easy lub lakieru podkładowego 
Ultracoat Universal Base przy pomocy 
wałka Ultracoat Roller T10 lub zamiennika. 
Jeśli Ultracoat Easy jest stosowany jako 
pierwsza warstwa, po upływie 3 godzin 
należy przeszlifować podłogę siatką ścierną 
Ultracoat SR 180/220 lub Ultracoat Pad 
Stupper. Jeśli zastosowano najpierw lakier 
podkładowy, należy kontynuować prace 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w jego 
karcie technicznej. Następnie należy bardzo 
dokładnie odkurzyć pył i nałożyć kolejną 
warstwę Ultracoat Easy. Jeśli wymagany 
jest cykl trzech warstw, końcową warstwę 
należy nałożyć po upływie co najmniej 2 
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ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE
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NOTA PRAWNA
Postanowienia niniejszej Kkarty technicznej 
mogą być wprowadzane do innych 
dokumentów związanych z danym 
projektem, tym niemniej końcowa treść 
tych dokumentów w żaden sposób nie 
może  uzupełniać i nie może zastępować 
treści obowiązującej karty technicznej w 
trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.
Najbardziej aktualne wersje kart 
kechnicznych mogą zostać pobrane ze stron 
MAPEI  www.mapei.pl oraz www.mapei.com. 
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY 
TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ 
ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z 
KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach www.mapei.com  

i www.mapei.pl

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Ultracoat Easy nie jest uznawany za 
niebezpieczny zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczących klasyfikacji 
mieszanin. Jednakże zalecane jest 
używanie rękawic i okularów ochronnych 
oraz zachowanie zwyczajowych środków 
ostrożności zalecanych podczas aplikacji 
produktów chemicznych. Więcej informacji 
na temat bezpiecznego stosowania 
preparatu dostępnych jest w aktualnej karcie 
charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Poza informacjami 
zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać 
zasad sztuki budowlanej, przepisów 
krajowych  oraz europejskich, wytycznych 
instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz 
przepisów BHP. Niezależne od nas warunki 
pracy i różnorodność materiałów wykluczają 
jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych 
danych. W przypadku wątpliwości zalecane 
jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI 
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej 
jakości swoich produktów.


