
Podlahový lak PREMIUM Podlahový lak PREMIUM 
- - Treppen- & Parkettlack -Treppen- & Parkettlack -
Fixačný vodouriediteľný polyuretánový lak na podlahy, korok a
nábytok

OdtieňOdtieň DostupnosťDostupnosť
Počet kusov na palete 672 200

BalenieBalenie 3 x 3 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Druh balenia plechový obal plechový obal

Kód obalu 01 03

Číslo výrobkuČíslo výrobku

hodvábne lesklý 2390 ◼ ◼

hodvábne matný 2391 ◼ ◼

SpotrebaSpotreba 100-120 ml/m² na jeden náter

Oblasti použitiaOblasti použitia Drevo v interiéri■
Nábytok & interiérové dvere■
Palubovky, parkety & schody■
OSB dosky a korkové podlahy■
Obklady stien a stropov■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Na vodnej báze■
Dobré vlastnosti pre spracovanie■
Dobrá rozlievateľnosť■
Odolný voči oderom a poškrabaniu■
Odolný proti chemikáliám:DIN 68861, 1C■
Dobre odolný voči mnohým bežne dostupným krémom na ruky■

Informácie o výrobkuInformácie o výrobku

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2390
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Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Spojivo Akrylátové disperzie /PU-disperzie

Hustota cca 1,03 g/cm³

Zápach Mierny

Stupeň lesku Hodvábny lesk, hodvábny mat

CertifikátyCertifikáty DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Ďalšie informácieĎalšie informácie Pflegeanleitung für versiegelte Böden und TreppenPflegeanleitung für versiegelte Böden und Treppen

Systémové výrobkySystémové výrobky Vosková lazúra Vosková lazúra (2400)(2400)

Olejová lazúra Olejová lazúra  (7670) (7670) [eco][eco]

Multi-Isolierlack 3in1 Multi-Isolierlack 3in1 (7744)(7744)

Olejová krycia farba Olejová krycia farba  (7650) (7650) [eco][eco]

Prípravné prácePrípravné práce Požiadavky na podkladPožiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a
správne odborne pripravený.
Vlhkosť dreva: 8-12%
Predbrus s P150 – 180.

■

Príprava podkladuPríprava podkladu
Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.
Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.
Mastné drevá a drevá obsahujúce živicu umyte pomocou prostriedku Verdünnung &
Pinselreiniger.

■

SpracovanieSpracovanie

Materiál dôkladne premiešajte.
Natierajte alebo nanášajte valčekom.
Urobte jemný medzibrus pomocou brúsnej špongie o zrnitosti P240 – 320.
Vyhnite sa prebrúseniu.
Po uschnutí naneste 2. vrstvu.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Podmienky pri spracovaníPodmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C do max. + 30 °C.

■

Upozornenie priUpozornenie pri
spracovaníspracovaní

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a
odtieň.
Pred náterom technicky upraveného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať
skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
Pri vysokej záťaži materiálu je nutné naniesť najmenej 3 vrstvy.
Nenalievajte priamo na podklad, inak sa môžu vytvoriť fľaky.
Nenatierajte viac než 2 vrstvy vrámci jedného dňa.

SchnutieSchnutie
Suchý proti prachu: asi po 1 hodine
Suchý na dotyk: asi po 2 hodinách
Pretierateľný: asi po 4 hodinách
Plne zaťažiteľný: po 7 dňoch
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

■

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2390

 

Podlahový lak PREMIUMPodlahový lak PREMIUM

    Remmers s.r.o. Kynceľová 1011, 974 01 Kynceľová■ Tel.: +421 48 333 71 00■ info@remmers.sk■ www.remmers.sk■ 2390 TM-11-888 10/21 EE_RV_NKr   2/3

http://qr.remmers.com/p/2400
http://qr.remmers.com/p/7670
http://qr.remmers.com/p/7744
http://qr.remmers.com/p/7650


Pri práci a počas schnutia zaistite dobré odvetranie.
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne
predlžujú.

RiedenieRiedenie
Pripravený k spracovaniu.
Pri aplikácii pomocou valčeka môžete pre zlepšenie rozlievateľnosti pridať asi 5 % vody.

■

UpozornenieUpozornenie Z podlahy a schodov odstraňujte pravidelne prach a iné nečistoty pomocou mäkkej metly
alebo mopu.
V prípade potreby utrite vlhkou handričkou raz týždenne bežne dostupným prostriedkom
na starostlivosť o lakované podlahy

Pracovné náradie,Pracovné náradie,
čisteniečistenie

Akrylový štetec
Valček na laky na vodnej báze (s krátkym vlasom alebo flokové valčeky)

Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

SkladovanieSkladovanie Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom,
trvanlivosť min. 24 mesiacov.

BezpečnosťBezpečnosť Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a
ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych
obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte
spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa
smernice Decopaint
(2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010). 
Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta
boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v
laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v
zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a
popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a
spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných
pracovných podmienok, použitých materiálov a
stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky
individuálne prípady. Preto v prípade pochybností
doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať.
Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú
vhodnosť
alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému
účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo
inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho
svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše
Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu
nahradzuje posledné vydanie Technického listu.
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