
ZAKRES STOSOWANIA
Przygotowanie tradycyjnych, wstępnie szlifowanych 
podłóg drewnianych i podłóg wymagających odnowienia.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Ultracoat Soft Touch Base jest jednoskładnikowym, 
szybkoschnącym lakierem podkładowym na bazie  
wody, który charakteryzuje się doskonałymi 
właściwościami kryjącymi, szybkim schnięciem, łatwością  
szlifowania, prostą aplikacją, co zmniejsza problem 
tworzenia najazdów po nałożeniu kolejnej warstwy.

ZALECENIA
•  Nie należy używać Ultracoat Soft Touch Base  

w temperaturze niższej niż 10°C. 
•  Nie stosować na  zewnątrz. 
•  Przed użyciem należy zaaklimatyzować produkt  

do temperatury panującej w miejscu, gdzie będzie 
stosowany. 

•  Należy używać tylko czystych pojemników i narzędzi. 
•  Nie należy umieszczać pozostałości produktu  

z powrotem w oryginalnym opakowaniu. 
•  Przy wysokich temperaturach otoczenia, zalecamy 

rozcieńczenie lakieru do 10% z wodą lub z produktem 
Ultracoat EL. 

Chronić przed mrozem. Do transportu w czasie mrozów, 
używać pojazdów z temperaturą kontrolowaną.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża
Przeszlifować podłogę drewnianą papierem ściernym 
o grubym i średnim uziarnieniu a następnie  usunąć 

Jednoskładnikowy, szybkoschnący, 
lakier podkładowy na bazie wody  
do przygotowania drewnianych 
podłóg przed nałożeniem lakieru 
Ultracoat Soft Touch Finish.  
Produkt o niskiej emisji lotnych  
związków organicznych VOC,  
niezawierający NMP

wszelkie ślady kurzu za pomocą odkurzacza. Pęknięcia 
i nierówności uzupełnić, stosując do tego szpachlówki 
Ultracoat Aqua Plus lub Ultracoat Binder, zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych tych 
produktów. Po szlifowaniu usunąć pył.

Przygotowanie produktu
Przed zastosowaniem należy wstrząsnąć pojemnikiem, 
aby dokładnie wymieszać produkt. Lakier może być 
rozcieńczony do 10% czystą wodą lub produktem 
Ultracoat EL (Dyrektywa 2004/42/EC).

Aplikacja produktu
Za pomocą pędzla lub wałka (np. Ultracoat Roller 
Plus) nanieść na całą powierzchnię  odpowiednią 
ilość produktu (80-100 g/m²) w jednorodnej warstwie, 
rozpoczynając aplikację produktu w kierunku 
przeciwnym do tego w jakim została zainstalowana 
podłoga. Po 2 godzinach wypolerować powierzchnię  
z użyciem siatki ściernej Ultracoat SR180/220. Po 
zakończeniu szlifowania i usunięciu pyłu zastosować 
lakier wykończeniowy Ultracoat Soft Touch Finish 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie technicznej 
produktu. 
Przy aplikacji natryskowej produkt rozcieńczyć wodą  
do max. 10%.

CZYSZCZENIE
Gdy Ultracoat Soft Touch Base jest  świeży, 
pozostałości  po nim oraz narzędzia można wyczyścić 
wodą. Po stwardnieniu produkt można usunąć tylko 
mechanicznie.
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UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Niezależne od nas 
warunki pracy i różnorodność materiałów 
wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające 
z tych danych. W przypadku wątpliwości 
zalecane jest przeprowadzenie badań 
własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie  
co do niezmiennej jakości swoich produktów. 
Prosimy zawsze odnosić się do aktualnej 
wersji karty technicznej, dostępnej na stronie 
www.mapei.com.

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

ZUŻYCIE
80-100 g/m2. 

OPAKOWANIA
5 litrowe pojemniki plastikowe (w kartonie 
2x5 l).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Ultracoat Soft Touch Base nie jest 
klasyfikowany jako niebezpieczny 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. 
Zaleca się stosowanie rękawic i okularów 
ochronnych i podejmowanie zwyczajowych 
środków ostrożności obowiązujących przy 
obchodzeniu się z produktami chemicznymi. 
Więcej informacji na temat bezpiecznego 
stosowania produktu znajduje się w aktualnej 
wersji karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać: płyn

Kolor: mleczny

Gęstość objętościowa: 1,025 g/m³

Lepkość (kubek wypływowy FORD 3): 45 s

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

Maksymalne rozcieńczenie (Dyr. 2004/42/WE) 10% czystą wodą lub Ultracoat EL

Szlifowanie: po 2 godzinach
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