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   Technický list 

 

 

 

 
 

Wooden floor varnish (voda)  
 

Je jednosložkový interiérový polyuretanový lak  ředitelný vodou. Díky své vysoké tvrdosti a velké odolnosti proti otěru je 
určen k nátěrům parket, dřevěných podlah, schodů, zábradlí, dřevěných konstrukcí  a nábytku v interiéru. Snadno se 
nanáší a rychle schne je bez zápachu, bez žloutnutí. Po nátěru vytváří hladký povrch s vysokou odolností proti oděru, 
poškrábání, vodě a čisticím prostředkům. Dodává se s aspektem lesk nebo satén.  

 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Polyuretanový lak (voda)  

Způsob aplikace : Štětec nebo váleček  

Ředění : 5% čistou vodou 

Vydatnost : 10-12m²/Lt v jedné vrstvě  

Doba schnutí : Na dotek 1-2hod/23oC další vrstva po 6-8hod./23oC   

Odstíny   : Bezbarvý  

Balení : 1L, 2,5L  

Skladovatelnost : 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5oC až 25oC 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Před použitím lak nařeďte, dobře promíchejte a občas opakujte během nátěru. Povrchy před aplikací lehce přebruste. 
Dřevo musí být hladké, suché (vlhkost do 18%), zbavené prachu, mastnoty, starých zbytků barev a shluků pryskyřic.  
Pro zvýšení přilnavosti a rovnoměrné savosti dřeva doporučujeme před nátěrem podlah provést základní nátěr Wooden 
Floor Primer, který nechte proschnout 18-20hod./23oC.  
Před aplikací vrchního laku lehce přebruste základový lak, povrch vysajte a setřete vlhkým hadrem z důvodu odstranění 
zbytků prachu po broušení. Nechte oschnout. 
Nátěr provádějte štětcem nebo válečkem. Z důvodu zachování kvality nátěru aplikujte dvě vrstvy vrchního laku na předem 
připravený povrch. Druhou vrstvu naneste po 6-8hod./23oC.  V případě hodně tvrdého dřeva stačí nanést jen jednu vrstvu 
laku. Na podlahu po nátěru 3-4 dny nic nepokládejte (koberec, židle, stůl apod.) plně proschlý je nátěr po 14 dnech. Doba 
schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.  
 
Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. 


