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VIDARON BEZZÁKLADOVÝ LAK







Super odolný- Ultra Durable Technology
Zvýšená odolnost vůči drhnutí a poškrábání
Vynikající lak
Jemná vůně
Rýchleschnoucí
Pro interiéry

POPIS VÝROBKU:
Bezpodkladový lak VIDARON dává lakovanému povrchu výjimečnou odolnost a
mechanickou pevnost. Použitá technologie ULTRA DURABLE TECHNOLOGY je založena
na pečlivě vybraných pryskyřicích, díky kterým aplikace je velmi jednoduchá a výsledný
povrch trvanlivý a odolný.

POUŽITÍ
Pro ochranné a dekorativní lakování podlah ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v interiéru.
Doporučuje se zvláště pro lakování parket a podlah z desek v obytných místnostech a
tělocvičnách.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Vzhled
Hustota, při teplotě 20±0,1°C maximálně, [g/cm³]
Čas vysušení nátěru při teplotě 20 ± 2 ° C při relativní vlhkosti

vysoký lesk, pololesk,
polomat, mat
1,0
4

vzduchu 55 ± 5%
nátěr suchý na dotek, nejvíce [h]

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu







Podklady pro lakování by měly být suché, bez prachu a nečistot.
Dřevo znečištěné pryskyřicí a mastné umyjte technickým benzínem a osušte.
Nepoužívejte na nenalakované podklady impregnací - lak aplikujte bez podkladu
Staré nátěry odstraňte k syrovému dřevu hoblováním.
Nepoužívejte na nalakované nitrolak barvy a podklady - typu kapon.
Podklady pro lakování by měly být suché, bez prachu a nečistot.

Příprava výrobku
Lak pečlivě promíchejte
Nemíchejte s jinými laky.
Několik hodin před lakováním umístěte lak v místnosti, kde se bude provádět
lakování.
 Lak pečlivě promíchejte




Lakování








Lakujte za teploty od 16 ° C, měkkým štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Naneste 2 nebo 3 vrstvy laku v intervalu min. 12 h.. Podlahy i parkety - 3 vrstvy.
Další vrstvy aplikujte po cca. 12 h (nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují
dobu schnutí).
Mezi vrstvami laku používejte interlaminární broušení papírem se zrnitostí cca.320400 - lesk.
Nejlepší dekorativní efekty jsou získány aplikací 3 vrstev.
Použití lakovaných povrchů je možné po 24 hod., Plné užívání po 3-5 dnech,
tělocvičnách po 7 dnech od ukončení lakování.
Bílý prach během broušení svědčí o vytvrzení laku.

PARAMETRE APLIKACE PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY
APLIKAČNÍ PARAMETRY
APLIKAČNÍ
METÓDY

viskozita

ředění

průměr
trysky
pistole

Aplikační
tlak

[s]

[%]

[mm]

[MPa]

doporučený
počet vrstev

Štětec, váleček

Dodavatelská
viskozita

teplota používání
a podkladu

-

-

2-3

-

nevyžaduje
používání
podkladu

1,3-1,4

0,3-0,5

2-3

Pneumatický
nástřik

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
24 měsíce

OBALY
750ml, 2,5L, 5L

VYDATNOST
do 15 m²/l v jedné vrstvě v závislosti od savosti podkladu

ODSTÍNY
Bezbarvý

VOC
Limit obsahu VOC pro tenhle výrobek: kat. A/i/SB): 500g/l (2010). Výrobek obsahuje max.
500g/l.

NORMY, VÝSKUM a OSVĚDČENÍ
dle PN-C 81922:2004

BOZP a protipožární ochrana
SKLADOVÁNÍ: Teplota skladování: +5 až +25C
Složení: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických uhlovodíků..
Obsahuje oxim 2-butanou. Může způsobit alergickou reakci.

POZOR
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži .
H319 Dráždí oči.
H336 Může způsobit ospalost a závraty.
P102 Uchovejte mimo dosahu dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a
jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.

P261 Vyvarujte se vdechování rozptýlením tekutiny.
P271 Používejte pouze venku a v dobře větraných prostorách.
P312 Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické centrum / lékaře.
P501 Obsah / nádobu odstraňte v souladu s regionálními / státními předpisy.

POZOR!
Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však
základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho
kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu
použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv
zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v
dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje
právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.
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Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)

