IDEAL lak na parkety (lesklý/
lesklý/ polo
polomatný
matný)
ný)
OBLAST POUŽITÍ
Na lakování parket a dalších dřevěných podlah v méně zatížených prostorech a pro lakování různých dřevěných předmětů
VLASTNOSTI
•
jednosložkový
•
snadná práce
•
snadná údržba
TECHNICKÉ ÚDAJE
uretanizovaný alkyd
lesk, polomat
45%
0,9 g / ml
24 hod.
TESSAROL ředidlo
0.75l, 2.5l
Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (suché
prostředí, teplota od +5° do +35°C) je použitelný do data uvedeného na
obalu.

SLOŽENÍ
LESK
SUŠINA
HUSTOTA
INVERVAL MEZI NÁTĚRY
ŘEDĚNÍ
BALENÍ
POUŽITELNOST

NÁVOD K POUŽITÍ
ZPŮSOB NANÁŠENÍ
Štětec, váleček
Stříkání
PRACOVNÍ PODMÍNKY
ZASYCHÁNÍ (T = +20°°C, rel. vla. 65%)

VYDATNOST
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Viskozita
Tryska
Tlak
(DIN 4mm)
dle potřeby
75s
5-10%
30s
1,2-1,5mm
3-4 bary
Teplota laku, vzduchu a objektu +18-22°C, relativní vlhkost vzduchu 40 –
70 %
Suchý na prach cca 1 hod., suchý pro aplikaci další vrstvy po 24 hod.,
vhodný pro normální používání po 1 týdnu.
Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání
prodlouží.
Teoreticky: v jedné vrstvě 10-12m2 s 1 l
Skutečná spotřeba závisí od úpravy, druhu dřeva a způsobu nanášení.
TESSAROL ředidlo resp. ředidlo na bázi lakového benzínu.
Ředění

PŘÍPRAVA PODKLADU
Dřevěný podklad
Vlhkost parket musí být mezi 8-10%. Parkety musí být strojově obroušené a pečlivě zbaveny prachu a jiných nečistot. Nerovnosti a
rýhy je nutno vyrovnat směsí laku s prachem, které vznikl při strojovém broušení. Směs nanášíme stěrkou. Mezi vrstvami lak ručně
brousíme brusným papírem granulace 150-180.
Obnova starých parket
Starý lak úplně odstraníme. Mezi vrstvami brousíme ručně brusným papírem granulace 150-180.
PŘÍPRAVA LAKU
Lak je nutno dobře promíchat.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
PODKLAD
parkety, plovoucí podlaha,
neopracované dřevo
staré parkety

PŘÍPRAVA
VRCHNÍ NÁTĚR
suché parkety strojově obrousit a 3x IDEAL lak na parkety (lesklý/ polomatný)
odstranit všechny nečistoty
starý lak úplně odstranit
3x IDEAL lak na parkety (lesklý/ polomatný)

Tenot prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.
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POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI
•
Přírodní dřevo vlivem světla změní barvu nazávisle na laku.
•
U exotických a neznámých druhů dřeva je kvůli vlivu laku na odstín parket nutno učinit pokus na menší ploše.
•
Pro dekorativní zbarvení lze dřevo nejprve natřít BORI tenkovrstvou lazurou ve zvoleném odstínu.
•
Lak čistíme vlhkým hadrem a jemnými čisticími prostředky na čištění parket po dvou týdnech, po stejné době nastěhujeme i nábytek.
Koberce umístíme až po 3-4 týdnech.
•
Životnost laku prodloužíme příležitostným nátěrem vodní emulze vosku nebo podobného prostředku pro údržbu parket.
•
Všechen volně stojící nábytek, židle a stoly opatřete zespodu filcem, gumou nebo jiným ochranným materiálem.

Tenot prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.

I - 2012

