
Właściwości: Umożliwia stworzenie lakieru wodnego 2K bardzo 
wysokiej jakości, który spełnia najwyższe wymagania. Również 
nadaje się do zastosowania na Ecoline Oil Ground Coat / SAICOS Oil 
Ground Coat. Posiada ogólne dopuszczenie do obrotu materiałami 
budowlanymi Nr. (DIBt): Z-157.10-162. Stopień antypoślizgowy (R9). 
Numer artykułu: 9908Eco
Zakres zastosowania: Jako dodatek do Ecoline MultiTop. Doda-
nie Ecoline Hardener 2K może mieć wpływ na dalsze właściwości 
lakierów. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie prób-
nego i warstwy. Warto zapoznać się i przestrzegać następu-
jących norm: DIN 18356 „Prace parkieciarskie“ oraz DIN 18367 
„Układanie mozaiki podłogowej“. Nadaje się do wszystkich po-
dłóg drewnianych (z litego drewna, parkietów, parkietów z 
drobnych deseczek, wielowarstwowych), bambusowych i po- 
wierzchni drewnianych we wnętrzach. Dodatkowo w połącze-
niu z innymi farbami gruntującymi (Ecoline Oil Ground Coat /  
SAICOS Oil Ground Coat / Ecoline Future Universal Ground Coat), 
nadaje się do drewna twardego, egzotycznego i obrobionego 
termicznie. W przypadku wątpliwości, radzimy położenie 
warstwy próbnej na oryginalnym drewnie docelowym.
Dla dalszych informacji technicznych prosimy zapoznać się z 
instrukcją Ecoline MultiTopPlus System.
Przygotowanie: Przed zastosowaniem do pojemnika z Ecoline 
MultiTop dodać 2K Hardener i dobrze wstrząsać przez co najm-
niej 1 minutę. Odstawić na 5 minut i po tym czasie znów dobrze 
wstrząsąnąć, i zastosować dodany do zestawu filtr. Gotowy lakier 
wykorzystać w przeciągu 2 następnych godzin. Przy mieszaniu 
składników dokładnie przestrzegać dodawanych ilości (1:10). Nie 
zamykać wymieszanych pojemników na dłuższy czas. Na 36 god-
zin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. 
Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach od nałożenia 
ostatniej warstwy lakieru.
Zastosowanie: Dodawane komponenty wlać do Ecoline MultiTop 
Lacquer, dobrze mieszać przez 2 minuty, następnie pozostawić  
pojemnik na 5 minut celem odstania i po dokładnym wstrząśnię-
ciu szybko nakładać przy użyciu SAICOS Aqua-Roller.
Ważne: Pojemnika z mieszaniną nie zamykać.
Wydajność: Stosując rolkę SAICOS Aqua-Roller, ilość nanoszona 
to ok. 100 - 120 g/m2. 0,45 litra dodatku na 4,55 litra Ecoline  
MultiTop. 5 litrów starcza na ok 45 m2, przy pojedynczej warst-
wie. Zależnie od rodzaju drewna  i struktury powierzchni. 
Przechowywanie: W nie otwartym pojemniku zdatne co najmniej 
1 rok.  Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarznięciem. Trans-
portować i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po 
napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania 
produktów spożywczych. Wdychanie oparów szkodliwe dla 
zdrowia. Powoduje podrażnienie skóry. Wywołuje intensywne 
podrażnienia oczu. Może spowodować alergiczne reakcje 
skóry.  Może podrażniać drogi oddechowe. Unikać wdychania 
oparów. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. W PRZY-
PADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody i 
mydła. PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI: Kilka minut ostrożnie 
płukać wodą. Jeśli używa się soczewek, to należy je w miarę 
możliwości zdjąć. Dalej przemywać wodą. W przypadku utrzy-
mującej się wysypki, podrażnienia skóry lub oczu, zwrócić się 
o poradę do lekarza / sprowadzić pomoc lekarską. 

Zawiera: 
Izocyjaniany
Może wywołać reakcje alergiczne.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycz-
nych dwukomponentowych (Kat. A/j):  140 g/l (2010). 
SAICOS Ecoline MultiTop z dodatkiem Hardener 2K zawiera max. 
140 g/l VOC.  
GISCODE: W3/DD+ · GGVSEB / ADR -/-
Oznaczenie WGK 2 wg niemieckiej normy. 

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu 
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Na-
leży je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie 
zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów 
zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod wzglę-
dem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zasto-
sowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze 
możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności 
spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej 
karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.
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» dodatek do Ecoline MultiTopPlus System zwiększa 
odporność na ścieranie

» zwiększa odporność na środki chemiczne
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