
 

 

2-složkový p echodový základovací m stek 

  

PALL-X 350
Použití: 
 

2-složkový PU základní nát r pro optimální p ilnavost mezi 
stávajícím povrchem a novým krycím lakovým nát rem bez 
mezibroušení. 
 
Vhodný mimo jiné pro úpravu: 
 

 z výroby UV-lakovaných a UV-olejovaných  
    vícevrstvých parket  
 parketové podlahy olejované výrobky PALLMANN 

    ady MAGIC OIL 2K  
 parketové podlahy lakované výrobky PALLMANN 

    ady PALL-X  
 vhodný na teplovodní podlahová vytáp ní 

Vlastnosti výrobku / p ednosti:  
 
2K PU základní p ilnavostní nát r na vodní bázi pro dodate né 
p epracování lakovaných nebo olejovaných povrch  pro 
docílení nových optických a chemických vlastností. 
 
 

 Vynikající p ilnavost k velkému množství povrch   
 Snadno zpracovatelný  
 Rychlé schnutí  
 Odpovídá TRGS 617 
 K nanášení vále kem a špachtlí 
 GISCODE W3+/DD 

 
 

Upozorn ní: 
 
P ed aplikací PALL-X 350 musí být v každém p ípad  
provedeno intenzivní základní o išt ní povrchu. Z d vodu 
velkého po tu možných povrch  musí být provedena malá 
testovací plocha, pro vyzkoušení a stanovení p ilnavosti a 
rozlivu systému.  
Ve speciálních p ípadech nebo p i nejasnostech k povrchu musí 
být vyžádáno technické poradenství k aplikaci. 
 

Technická data:
 

Druh obalu:       plastová láhev 
Dodávané balení:       komponent A: 0,75 litru 
                                komponent B: 0,25 litru 
Pom r míchání:        3:1 
Skladovatelnost:        nejmén  12 m síc  
Spot eba:        cca 10 – 20 ml/m² 
Teplota p i zpracování:       18 – 25 °C 
Doba zpracovatelnosti:       1 hodina* 
Suchý:         po ca. 30 minutách* 
Poch zný:        po cca 45 minutách* 
P elakování:        po cca 60 minutách* 
                                       nejpozd ji do 240 minut* 
 
* P i normálních klimatických podmínkách. 
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Údaje o spot eb : 
 
Doporu ené množství na nanášenou vrstvu: :  10 - 20 ml/m² 
Vydatnost na litr/vrstvu:                      Vále kem: cca 50 - 100 m² 
        Špachtlí: cca 100 m² 
 
 

P íprava povrchu: 
 
U již používaných UV-olejovaných nebo UV-lakovaných více-
vrstvých parket, u lakovaných nebo olejovaných d ev ných podlah a 
u všech podlah, které jsou opat eny ošet ovací vrstvou, musí být 
provedeno základní o išt ní s výrobkem Pallmann CLEAN 
STRONG/Grundreiniger  podle údaj  výrobce. Ve speciálních 
p ípadech nebo p i nejasnostech k povrchu musí být vyžádáno 
technické poradenství k aplikaci. Plocha k p epracování musí být 
bez prachu, mastnoty, oleje, starých ošet ovacích prost edk  a 
jiných zne ist ní. 
 

Zpracování: 
 
1.  Nádoby p ed upot ebením nechat aklimatizovat na prostorovou 
     teplotu a dob e prot epat. Komponent A smíchat s komponentem 
     B v pom ru 3:1 a ihned d kladn  promíchat. Následn  nechat  
     sm s 5 minut v klidu zreagovat. 
2.  Pallmann PALL-X 350 nanést rovnom rn  a pod tlakem 
     se speciálním velurovým vále kem Pallmann TAGESROLLE  
     Spezial (4 mm délka vlasu). Spot eba cca 10 – 20 ml/m2. Musí 
     být dbáno na to, aby byl celý povrch  rovnom rn  nat ený  
     a nez staly na n m žádné p esahy. Alternativn  je možno  
     PALL-X 350 nanést dvakrát špachtlí Pallmann  
     FLÄCHENSPACHTEL. Spot eba cca 10 ml/m2 na vrstvu. 
3.  Doba schnutí do p elakování: cca 1 hodina ale maximáln  do 4  
     hodin p elakovat!  
4.  Plochu opat enou základním p ilnavostním nát rem je možno  
     p elakovat laky PALL-X 96, PALL-X NANO nebo Pall-X 98 podle  
     údaj  výrobce. 
5.  Vále ky po použití zlikvidovat. Špachtli po upot ebení o istit  
     vodou. 

D ležitá upozorn ní:
 

  Originální balení je p i mírn  chladném uskladn ní 
     nejmén  12 m síc  skladovatelné. Chránit p ed 
     mrazem a nevystavovat teplotám nad 40 °C. Na até 
     balení t sn  uzav ít a rychle spot ebovat. P ípadn  
     vytvo ený škraloup odstranit pomocí sítka. 

   Nejlépe zpracovatelný p i 18 – 25 °C, relativní vlhkosti  
     vzduchu v tší než 35 % a menší než 65 %. Nízké  
     teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké 
     teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí. 

   P ed aplikací výrobku PALL-X 350 musí být 
     v každém p ípad  provedeno intenzivní základní 
     o išt ní povrchu. Z d vodu velkého po tu možných 
     povrch  musí být provedena malá testovací plocha pro 
     vyzkoušení a stanovení p ilnavosti a rozlivu systému. 
     Ve speciálních p ípadech nebo p i nejasnostech 
     k povrchu musí být vyžádáno technické poradenství 
     k aplikaci. 

   Pravidelné ošet ování s Pallmann FINISH CARE/Vollpflege 
     zlepšuje optiku a zvyšuje  životnost nalakovaného povrchu. 
     Plochu vytírat jen navlhko a vyhnout se stálému vystavení 
     podlahy mokru! 

   Doporu ujeme dbát mimo jiné na následující normy 
     a sm rnice: DIN 18 356 „Parketá ské práce “, DIN 18 367 
    „Práce s d ev nou dlažbou“ a DIN 68 702 RE-V/ RE-W. 

 
 
 Ochrana práce a životního prost edí : 
 
GISCODE W3+/DD, lak na vodní bázi s izokyanát obsahujícím smá edlem, obsah 
rozpoušt del do 15%. Ve smyslu TRGS 617 vhodný jako náhrada za siln  
rozpoušt dlové prost edky pro úpravu povrch  parket. Komponent A: Bez ozna ení.  
Komponent B: Obsahuje prepolymerovaný izokyanát / Xi – dráždí o i a pokožku. Citlivost 
vdechnutím a kontaktem s pokožkou možná. P i zpracování dob e v trat, používat 
ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. P i kontaktu s pokožkou ihned 
umýt velkým množstvím vody a mýdla. P i kontaktu s o ima ihned vypláchnout vodou a 
vyhledat léka e. 
Je t eba dbát mimo jiné na: P edpisy GefStoffV a TRGS 610 / Bezpe nostní pokyny na 
etiket  nádoby, List bezpe nostních údaj , Informace o skupin  výrobk  a Návod 
vzorového provozu stavby BG pro výrobky s GISCODE W3/DD. 
Po vytvrdnutí pachov  neutrální jakož i ekologicky a fyziologicky nezávadný. 
 
 

Likvidace:
 
 
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít.  Zabránit úniku do kanalizace, 
vod nebo do zem . Plastikové nádoby zbavené zbytk , vyškrábané p ípadn  vy išt né 
jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu a rovn ž 
shromážd né nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s rozmíchaným, 
vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad. 
 
Tyto údaje vychází z našich pe livých výzkum  a zkušeností. Rozmanitost sou asn  
použitých materiál , jakož i rozdílné podmínky na stavbách a p i zpracování však 
nemohou být námi jednotliv  kontrolovány nebo ovlivn ny. Kvalita vaší práce závisí proto 
ve vašem odborném posouzení staveništ  a správném použití výrobku. V p ípad  
pochybností provést vlastní zkoušky, nebo si vyžádat technické poradenství k aplikaci. 
Dbejte na sm rnice pro kladení od výrobce podlahoviny.6 d íve vydané informace svou 
platnost. 
 
Zve ejn ním tohoto technického listu pozbývají všechny d íve vydané technické listy svoji 
platnost. 
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