
ZAKRES STOSOWANIA
Ultracoat Base One jest stosowany do przygotowywania 
powierzchni tradycyjnych podłóg drewnianych, wstępnie 
szlifowanych lub poddawanych renowacji (cyklinowanych). 

Ultracoat Base One jest bardzo szybkoschnącym, 
jednoskładnikowym lakierem podkładowym, w dyspersji 
wodnej, charakteryzującym się wyjątkową zdolnością 
krycia oraz uwydatniania koloru drewna. Jest to lakier o 
bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), 
niezawierający NMP, ani rozpuszczalników.

ZALECENIA
•  W przypadku stosowania na drewnie egzotycznym 

lub bogatym w ekstrakty, zaleca się przeprowadzenie 
wstępnych testów na niewielkim fragmencie 
parkietu lub zastosowanie lakieru podkładowego 
2-składnikowego Ultracoat Premium Base lub 
Ultracoat Toning Base.

•  Nie stosować, nie przechowywać Ultracoat Toning 
Base w temperaturze poniżej +10°C i powyżej +25°C.

•  Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń.
•  Przed zastosowaniem pozostawić produkt na 

pewien czas w temperaturze otoczenia, w którym 
będzie stosowany. Nie aplikować produktu mocno 
schłodzonego. Odczekać, aż produkt ogrzeje się  
do temperatury w pomieszczeniu, najlepiej minimum 
+15ºC. 

•  Stosować czyste pojemniki i narzędzia.
•  Nie umieszczać pozostałości produktu z powrotem  

w opakowaniu.
•  Bezwględnie zapobiegać przemrożeniu, 

Szybki, jednoskładnikowy  
lakier podkładowy bardzo  
dobrze kryjący  
i uwydatniający kolor drewna,  
przeznaczony do stosowania  
na podłogach drewnianych

transportować wyłącznie w temperaturze 
kontrolowanej.

•  W przypadku wysokiej temperatury zaleca się 
rozcieńczenie z 10% wody (Dyr. 2004/42/WE) lub 
dodatkiem do lakierów wodnych Ultracoat EL.

SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu
Wstrząsać zamkniętym opakowaniem przez 1-2 minuty, aby 
dokładnie wymieszać produkt. Produkt można rozcieńczyć 
z 10 % czystej wody lub z dodatkiem do lakierów wodnych 
Ultracoat EL (Dyrektywa 2004/42/WE).

Nanoszenie produktu
Lakier podkładowy Ultracoat Base One należy nanosić 
pędzlem lub wałkiem (np. Ultracoat Roller Plus). Przy 
aplikacji natryskowej, jeśli jest to konieczne można 
rozcieńczyć produkt z 10% wody.

WYTYCZNE STOSOWANIA 
Przygotowanie podłoża
Wstępnie zeszlifować drewnianą podłogę za pomocą 
papieru ściernego o średniogrubym uziarnieniu 
(np. Ultracoat SR 180/220), a następnie dokładnie 
odkurzyć ją z pyłu. Następnie zaszpachlować szczeliny 
i nierówności przy pomocy produktów Ultracoat Aqua 
Plus lub Ultracoat Binder, zgodnie z wytycznymi 
stosowania podanymi w ich kartach technicznych. 
Po ponownym przeszlifowaniu powierzchni, należy 
dokładnie odkurzyć nagromadzony pył,  a następnie 
rozprowadzić na całej powierzchni równomierną 
warstwę Ultracoat Base One (80-100 gr/m2) pędzlem 
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UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Poza informacjami 
zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać 
zasad sztuki budowlanej, norm 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.

NOTA PRAWNA
Postanowienia niniejszej karty 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 
Technicznych 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.

Symbol naszego zaangażowania w ochronę środowiska.
Produkty MAPEI pomagają projektantom  
i wykonawcom tworzyć innowacyjne projekty 
certyfikowane na podstawie systemu LEED 

(Leadership in Energy and Environmental 
Design) zgodnie z wymogami U.S. Green 
Building Council.

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

i www.mapei.pl
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ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE

lub wałkiem (Ultracoat Roller T10). 
Nanoszenie produktu zacząć w kierunku 
przeciwnym do tego, w którym została 
zainstalowana podłoga i zakończyć w tym 
samym kierunku. Po upływie 2 godzin należy 
przeszlifować podłogę siatką ścierną (np. 
siatką Ultracoat SR 180/220) lub nanieść 
pierwszą warstwę produktu wykańczającego 
bez szlifowania w ciągu 16 godzin. Przed 
przystąpieniem do nanoszenia lakierów 
nawierzchniowych, należy zapoznać się 
z zaleceniami kart technicznych tych 
produktów.

CZYSZCZENIE 
Dopóki produkt nie wyschnie, narzędzia oraz 
pozostałości lakieru podkładowego Ultracoat 
Base One można czyścić przy pomocy 
wody. Po wychnięciu lakieru narzędzia można 
czyścić wyłącznie mechanicznie.

PRZECHOWYWANIE
Ultracoat Base One może być 
przechowywany przez 12 miesięcy.

OPAKOWANIA
5 litrowe pojemniki pakowane po 2 sztuki  
w kartonie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Ultracoat Base One działa drażniąco na 
skórę i na oczy. Podczas aplikacji zaleca się 
używanie rękawic i okularów ochronnych 
oraz zachowanie zwyczajowych środków 
ostrożności zalecanych podczas aplikacji 
produktów chemicznych. W przypadku 
kontaktu z oczami lub skórą spłukać dużą 
ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. 
Więcej informacji na temat bezpiecznego 
stosowania znajduje się w aktualnej wersji 
karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać: płyn

Kolor: słomkowy lekko przezroczysty 

Gęstość: 1030 g/cm3

Szlifowanie: po 1-2 godzinach

Lakierowanie (bez szlifowania): Po 2 godzinach, ale w ciągu max.16 godzin od naniesienia

Ultra
coat 

Base One


