Technická informace

Capadur Parkettlack
Lesklý (HG)
Hedvábně matný (SM)
Jednosložkový transparentní lak na parkety, dřevěné a
lakované plochy v interiéru.
Popis výrobku
Účel použití

Vlastnosti

Materiálová báze
Balení / velikosti nádob
Barevné odstíny

Stupeň lesku
Skladování
Technická data

Na transparentní finální nátěry normálně až silně namáhaných dřevěných a korkových podlah v
obytných místnostech.
Vhodný i na ostatní dřevěné plochy, korkové podlahové krytiny, parketové desky natřené laky nebo
lazurami.
vodorozpustný
jednosložkový
snáší značné namáhání
dostatečná plnicí schopnost
rychlé vysychání
vysoce elastický
odolný proti běžným čisticím prostředkům pro domácnost
umožňuje zpracování beze stop napojení jednotlivých tahů i na velkých plochách
vhodný pro nátěr dětského nábytku a hraček podle EN 71-3
jednosložkový polyuretan vodorozpustný
750 ml a 2,5 l
Transparentní
Lak má v tekutém stavu a při zpracování mléčný vzhled, po vyschnutí je ale téměř bezbarvý (na bílých
podkladech je viditelné mírně nažloutlé vlastní zabarvení).
HG - vysoký lesk
SM - hedvábně matný
V chladu, chraňte před mrazem.
■ Hustota:
cca 1 g/cm3
■ Obsah pevných částic: cca 30 hmotnostních %

Zpracování
Vhodné podkladové materiály

Dřevěné podlahy, parkety, podlahové desky OSB, schodiště a jiné dřevěné povrchy, korkové
podlahové krytiny, parketové desky a plochy natřené laky nebo lazurami.
Podklad musí být čistý, suchý a zbavený odpuzujících látek. Lak nepoužívejte na vodorozpustná
mořidla. Na plochách, které jsou už natřené, proveďte bezpodmínečně zkušební nátěr a zkontrolujte
přilnavost.
Poznámka: Na podlahách pod kancelářskými židlemi s kolečky se doporučuje použít navíc ochrannou
podlahovou rohož z důvodu vysokého bodového zatížení!

Technická informace
Úprava podkladového materiálu
Příprava materiálu
Postup nanášení
Ředění
Postup nanášení jednotlivých vrstev
Spotřeba
Podmínky při zpracování
Vysychání / doba vysychání

Čistění nářadí
Upozornění

Plochy, které je nutno natřít, důkladně obruste a očistěte. Staré laky na parketách obruste beze zbytku.
Povrch, natřený laky a lazurami, obruste např. brusným rounem.
Lak Capadur ParkettLack před použitím rozmíchejte.
Lak nanášejte rovnoměrně štětcem, natěračskou štětkou nebo válečkem.
Pro základní nátěr zřeďte podle potřeby maximálně 20 % pitné vody.
Na neošetřené dřevěné podklady nanášejte 2 - 3 nátěry podle nasákavosti. Na podlahové desky OSB
nanášejte 3 - 4 nátěry. Na parketové desky a na lakované plochy naneste jeden finální nátěr.
Cca 100 - 150 ml/m2 na jeden nátěr podle struktury povrchu a nasákavosti podkladu.
Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 12°C.
Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude lak schopný broušení a přetírání cca za 12
hodin a schopný zatížení cca za 24 - 36 hodin. První čistění vodou s neagresivním čisticím
prostředkem a pokládání koberců lze provést až po uplynutí jednoho týdne.
Okamžitě po použití vodou.
Lak Capadur ParkettLack čistěte vlasovým smetáčkem nebo vysavačem. Nečistoty otírejte vlhkým
hadrem. Do vody na čistění lze přidávat běžné domácí čisticí prostředky na podlahy. Přitom je nutno
dodržovat doporučení k používání od výrobce čisticího prostředku. Nepoužívejte mechanické
prostředky na drhnutí a rozpouštědla.
Do míst, která jsou zvlášť vystavena nečistotám, např. na chodbách a u domovních dveří, položte
rohože na zachycování nečistot.
Nohy nábytku opatřete plstěnými podložkami a u pojízdných židlí používejte měkká kolečka - ideální
by bylo používat pod kancelářské židle ochrannou rohož

Pokyny
Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)
Likvidace

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)
Technické poradenství

Servisní středisko pro zákazníky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace.
Podrobnější údaje naleznete v bezpečnostním listě.
Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
(kod 08 01 11).
Znečištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
(kod 15 01 10).
Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/i): 140 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje
max. 140 g/l VOC.
V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o
technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou
uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky
služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
Fax: +420 315 745 080
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: červenec 2019
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech
však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu
použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.
Český Caparol s.r.o. • Kozomín, Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou · Tel.:+420 315 745 094 • Fax:+420 315 745 080 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail:
caparol@caparol.cz

