TECHNICKÝ LIST

Quick Dry Polyurethane
Floor Varnish
Rychleschnoucí vodou ředitelný podlahový lak

VLASTNOSTI
•
•
•
•

Zvýrazňuje přirozenou krásu a strukturu dřeva
Odolný vůči poškrábání
Vytváří tvrdý a trvanlivý povrch
Protiskluzový atest

POUŽITÍ

DOBA SCHNUTÍ

Rychleschnoucí vodou ředitelný podlahový lak speciálně vyvinutý pro všechny dřevěné podlahy v interiéru, včetně korkových.Nátěr je pevný, odolný vůči poškrábání, zvýrazňující
přirozenou krásu a strukturu dřeva. V lesklém nebo saténovem provedení. Je vhodný i na předem natírané a ošetřené
dřevěné povrchy.

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%
Suchý na dotek: po 1 hodině
Přetíratelný: po 2 - 4 hodinách
Natřené povrchy je nutno chránit před vodou, párou, rozlitými kapalinami a mechanickým namáháním (např. oděrem
nebo leštěním) po dobu alespoň 5 dnů od nanesení. Při zachování opatrnosti je přípustná lehká pochůznost po 24 hodinách zasychání. Plné zatížení po 7 dnech. Koberce by se
neměly pokládat na natřenou podlahu dříve než za 14 dní.
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů
odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným brusným papírem. Nepoužívejte brusnou vlnu.

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Obsah před aplikací i v průběhu důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Aplikujte rovnoměrně ve dvou
a více vrstvách kvalitním štětcem nebo válečkem ve směru
vláken. Věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Dbejte,
aby se jednotlivé nátěry nepřekrývaly. Na nové, doposud nenatírané dřevěné povrchy aplikujte první vrstvu naředěnou
s 10-20% vody, pak aplikujte dvě vrstvy neředěným lakem.
Mezi jednotlivými vrstvami lehce přebruste. Nepoužívejte při
teplotě nižší než 10°C. Tento lak není vhodný na železné kovy.
Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned
po skončení prací.
Nářadí pro aplikaci lazury - štětec se směsí přírodních
a syntetických štětin, váleček velur/flock

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje 1,2 -benzoisothiazol -3(2H)-on. Může vyvolat alergickou
reakci.
Obsah VOC: A/i, maximální prahová hodnota obsahu VOC
je 140g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 80g/l ve
stavu připraveném k použití.
Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na
www.johnstones.cz.
Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 08 01 11.
Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném
obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném
na obalu.
NESMÍ ZMRZNOUT.
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Quick Dry Polyurethane Floor Varnish
Rychleschnoucí vodou ředitelný podlahový lak

TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•

Hustota produktu:
Obsah netěkavých
látek – sušiny:
Vydatnost:

INFORMACE O PRODUKTU
1,3 g.cm

3

45% obj.
18 m2/l v jedné vrstvě
v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Balení (L):
Barevné odstíny:
Konečný vzhled:
Doba spotřeby:

2,5; 5
Clear (Bezbarvý)
Satin (saténový), Gloss (lesklý)
5 let

OSTATNÍ INFORMACE
Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny
na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co
možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně
správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost,
zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných
podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.
Datum poslední revize 2/2016
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