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Dvojzložkový lak

POPIS
Favorit Optimum 2K Varnish je vynikajúci ochranný lak pre
vnútorné podlahy a steny, ktoré sú vystavené vode alebo
intenzívnemu používaniu. Podlaha je tvrdá, vodotesná, odolná
proti poškriabaniu a oderu, s dobrou chemickou odolnosťou voči
potravinám, olejom a chemikáliám pre domácnosť. Odporúča sa
používať v kúpeľniach, kuchynských linkách, hotelových lobby,
reštauráciách a na iných verejných miestach. 

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť odolný, pevný, čistý, suchý a zbavený prachu.

APLIKÁCIA
Aplikácia musí byť vykonávaná pri teplote 10°C-25°C. Zo zložky A
odstráňte prípadný vytvrdnutý lak z okraja nádoby. Na váhe
odvážte jednotlivo komponent A a komponent B, podľa pomeru
množstva, ktoré je možné aplikovať v jednej vrstve. Zložky A a B
dôkladne premiešajte mechanickým nízkootáčkovým miešadlom
pri nízkej rýchlosti po dobu 3 minút. Zmes sa môže používať cca 1
hodinu. V prípade, že je povrch veľmi porézny a na podklad nebol
aplikovaný Favorit Pore Sealer pre tesnenie pórov, odporúča sa
prvá vrstva zriediť s vodou do 20%. Lak naneste v dvoch smeroch –
kolmo pomocou krátkosrstého valca alebo štetca v pomere 0,1-
0,12kg/m2 . Dávajte pozor aby sa vám nevytvorili kaluže alebo
hrubé vrstvy. Druhý náter (neriedený vodou!) naneste nasledujúci
deň, alebo najmenej 5-8 hodín po nanesení prvého náteru. Čas
medzi vrstvami by nemal prekročiť 36 hodín. Ošetrený povrch je
po 24 hodinách pochôdzny a po jednom týždni plne zaťažiteľný. Ak
používate tmel na póry alebo na veľmi porézne povrchy, v prípade
prvého náteru môže byť lak zriedený vodou až do 10-20%. Lak pre
druhý náter sa neriedi! Prípadne lakovanú vrstvu je možné Ďalej
chrániť pomocou Favorit Wax. V mokrých priestoroch je možné na
schodoch vytvoriť protišmykový povrch pomocou protišmykových
guličiek Favorit. Pri nanášaní prvého náteru zmiešajte 20-40g
prísady v 1kg laku a naneste valčekom alebo štetcom. Lak občas
premiešajte. Nepoužívajte prísady proti šmyku pri druhej vrstve. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ: 

Farba:

Rýchle sušenie:

Povrchová úprava: 

Pomer miešania:

Spotreba:

Balenie:

Skladovanie:

dvojzložkový alifatický polyuretánový lak na
vodnej báze

zložka A – biela tekutina 
zložka B – priehľadná kvapalina 

matná alebo saténová 

A:B = 100:15 

kg laku na 5-6m2 vo dvoch vrstvách (cca
0,15kg/m2 ) 

1kg (870g zložka A + 130g zložka B) a 2,3kg
(2kg zloža A + 300g zložka B)

6 mesiacov v neotvorenom originálnom obale,
skladovanie v suchom a nemrznúcom
prostredí 

ČISTENIE
Náradie po použití očistite vodou. Vytvrdený lak je možné
odstrániť iba mechanicky


