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Aqua Lack Easy Future 867 

Lac monocomponent semi-mat trafic intens 

 

Proprietăţi: Pentru zone în care se preconizează un trafic foarte intens 

Proprietăţi ideale de curgere ce crează o suprafaţă semi-mată uniformă 
Pe bază de apă 
Amorsă şi finisaj într-un singur produs** 
Disponibil ca semi-mat 
Uşor de aplicat cu rola ori spatula dublă 
Durabilitate crescută, mare rezistenţă la abraziune şi chimicale 
Corespunde clasei de încărcări C cf. Normelor austriece ONORM în privinţa rezistenţei la 
zgâriere, chimicale, capacităţii de priză şi plasticităţii 

 

Lac pe bază  
de apă  
pentru: Pentru toate tipurile de parchet şi pardoseli din lemn** cu montaj prin lipire (lipire elastică ori 

fermă) 

 

Informaţii  
tehnice:  Bază      dispersie acrilată PU 

Culoare     lăptoasă 
Consistenţă     vâscozitate scăzută 
Densitate    aproximativ 1,03 g/cm3 
Agent de curăţare   apă 
Temperatura de lucru  15-25 gr.C 
Umiditate aer   35-75 % recomandat 40-65 % 
Mod de aplicare    spatula dubla (75080), rola Forbo (75082) 
Consum    spatula – aproximativ 30 g/mp per strat 

rola – aproximativ 120 g/mp per strat 
Timp de uscare   aproximativ 30 minute (spatula), 3-54ore (rola) 
Permite păşirea uşoară  după 24 ore* 
Gata pentru trafic intens  după aproximativ 7-10 zile 
Valabilitate  12 luni în ambalajul original, la 15- 30 grade Celsius, 

recipientele deschise trebuie re-închise etanş şi utilizate cât 
mai repede 

Sensibil la îngheţ        da 
Codificare GefStoffV*       nu 
GISCODE   W3 
Fişa de siguranţă   disponibilă la cerere 
a materialului 
Datele menţionate mai sus au fost obţinute în condiţii de laborator. Având în vedere marea 
varietate de situaţii concrete de aplicare la faţa locului, datele amintite trebuie avute în vedere 
doar ca normă de referinţă. 
* Reglementările germane privitoare la materialele periculoase  

 

Stratul  
suport: Suprafaţa pardoselii trebuie să fie curată, lipsită de ulei, ceară, silicon ori orice alte reziduuri de 

natură să afecteze priza. După şlefuirea grosieră (cu granulaţia 80) rosturile de până la 2 mm 
trebuie închise cu chit Forbo 8801 Aqua Wood Putty Solution, amestecat cu praful obţinut la 
şlefuire (granulaţia 80 sau mai fină). Permiteţi chitului să se usuce timp de aproximativ 30-60  
minute şi şlefuiţi apoi din nou fin (granulaţia 100-120). 

 

Instrucţiuni  
de utilizare: Amestecaţi bine înaintea utilizării pentru a obţine o suprafaţă semi-mată uniformă. 

În funcţie de tipul parchetului ori al lemnului, aplicarea lacului Forbo 867 Aqua  Easy Future este 
posibilă cu sau fără tratarea prealabilă a suprafeţei cu un lac de bază.  
Lacul Forbo 867 Aqua  Easy Future se poate aplica cu spatula dublă ori cu rola. Tipurile 
sensibile de lemn (de exemplu fag, arţar, frasin ori majoritatea pomilor fructiferi) nu trebuie 
niciodată tratate prin aplicarea lacului cu spatula, ci numai cu rola.  
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Amorsa elastică Forbo Aqua Filler Gel 881 se aplică pe pavaje din lemn, pardoseli suspendate 
ori montate peste sisteme de încălzire prin pardoseală înaintea lăcuirii acesteia pentru a evita 
lipirea marginilor lamelelor de parchet. 
Tipurile sensibile de lemn (de exemplu fag, arţar, frasin ori majoritatea pomilor fructiferi) nu 
trebuie niciodată tratate prin aplicarea lacului cu spatula, ci numai cu rola. Pe atare esenţe 
sensibile puteţi aplica un strat de Forbo 882 Aqua Grund Lack cu rola.Pe parchetul industrial,pe 
canturi,sau pe parchet pe incalzire in pardoseala,pentru a evita lipirea canturilor,se va aplica un 
grund elastic 881 Aqua Gel. 
În vederea obţinerii unei suprafeţe semi-mate omogene, recomandăm aplicarea cu spatula a 
două straturi de lac, ultimul perpendicular pe primul, urmate de aplicarea în final a încă unui 
strat de lac cu rola. Cu cât mai intens va fi traficul ulterior, cu atât mai multe straturi de lac se 
impun a fi aplicate. Noi recomandăm aplicarea a 2-3 straturi cu rola Microfaser 75082. Aplicarea 
următorului strat de lac e posibilă în decursul a  24 ore. În cazul unui timp de uscare ce excede 
24 ore, înaintea aplicării următorului strat de lac se impune şlefuirea suprafeţei cu granulaţia 
150. După şlefuire, dar înaintea aplicării următorului strat de lac, îndepărtaţi praful rezultat. Cel 
mai bine este să o faceţi prin aspirare şi după aplicarea unui strat foarte subţire de Forbo 867 
Aqua  Easy Future cu spatula (aproximativ 20 g /mp), în vederea legării prafului. 
În funcţie de esenţa lemnului, Forbo 867 Aqua Lacquer Easy Future potenţează structura 
acestuia. 
Pentru a garanta un montaj adecvat, temperatura încăperii trebuie să fie între 15-25 grade 
Celsius, iar umiditatea relativă a aerului între 50-60%. Vă rugăm să asiguraţi o ventilare 
suficientă a zonei şi să evitaţi uscarea şi contactul direct al razelor de soare.  
**Esenţele rare şi exotice de lemn, precum şi stejarul afumat, necesită amorsare prealabilă cu 
amorsa de blocare cu conţinut de solvenţi Forbo 865 Blocking Primer. Recomandăm efectuarea 
unor teste înaintea aplicării propriu-zise pentru a verifica eventualele schimbări de culoare, 
dungi întunecare ori reducerea capacităţii de priză. Scaunele cu role, stratul izolator al mochetei 
ori padurile din pâslă (conţin plastifianţi) pot produce schimbări de culoare ori subţierea lacului. 
În cazul folosirii Forbo 867 Aqua Lacquer Easy Future pentru renovarea parchetului existent, 
contactaţi în prealabil departamentul nostru tehnic. 

 

Agent de 
protecţie: Suprafeţele de parchet sigilate necesită întreţinere regulată (cf. DIN 18356). Recomandăm în 

acest scop Forbo 887 Parquet-and Floor covering Maitenance ori Forbo 888 Universal 
Maintenance. 

 

Agent de  
curăţare: Eventualele zone stropite accidental cu Forbo 867 Aqua Lacquer Easy Future în timpul aplicării 

trebuie curăţate imediat cu apă. Imediat după utilizare, sculele folosite trebuie curăţate cu apă. 

 

Ambalare:  5 L (4 buc/cutie-96 buc/palet) 

  10 L. (2 buc/cutie -54 buc/palet) 
   

 

Notă  
specială: Prezentele informaţii referitoare la produs au la bază deopotrivă experienţe de laborator şi 

lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condiţiilor locale şi 
metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. In 
consecinţă, se recomandă clienţilor să identifice metodele optime pentru cazul lor particular prin 
intermediul unor teste. Acest aspect este foarte important mai ales în cazul esenţelor de lemn 
rar/exotic, unde nu există suficientă experienţă în privinţa aplicării şi ingredientelor de natură să 
afecteze stratul de lac. 
Termenii şi conditiile generale de afaceri ale companiei se aplică. Orice aplicare diferită de cele 
specificate în prezentale informaţii tehnice necesită aprobarea noastră, altminteri Forbo îşi 
declină orice răspundere. Trebuie respectate regulile şi normele relevante din domeniu. In afara 
Germaniei, se aplică reglementările naţionale în vigoare, a căror cunoaştere incumbă asupra 
utilizatorului. 
Prezentele informaţii tehnice înlocuiesc şi prevalează asupra prevederilor oricăror fişe tehnice şi 
informaţii referitoare la produs publicate la o dată anterioară. 

 
Ultima actualizare 21 Sept. 2010 
Înlocuieşte versiunea din 18 Dec. 2009. 

 


