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SPEKTRA DOMFLOK perl lak                                     
 
 
 
ODPORÚČANÉ POUŽITIE 
Bezfarebný konečný náter so strieborným efektom na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien denných priestorov,  
v halách, v chodbách, v aulách, na schodiskách (verejných priestorov, hotelov, ubytovní ...) a v iných priestoroch. 
Vhodný na natieranie veľmi kvalitných umývateľných disperzných náterov.  
 
VLASTNOSTI  
• hodvábne lesklý vzhľad náteru  
• priehľadný vzhľad filmu 
• výborná umývateľnosť 
• jednoduché čistenie neabrazívnymi prípravkami 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
ZLOŽENIE akrylová kopolymérová disperzia a osobitné zložky 
FAREBNÝ ODTIEŇ strieborný 
VYTVÁRANIE ODTIEŇA pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné pre farby na vodnej báze do 3% a disperznými 

farbami, ktoré sú vhodné na vytváranie odtieňa  
LESK EN 13300 – stredný lesk 
HUSTOTA 1,0 – 1,1 kg/l 
UMÝVATEĽNOSŤ EN 13300 – trieda 1-2 (DIN 53778-S) 
RIEDENIE voda 
EU VOC kategória a limity Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením kategória A(l): 200 g/l (2010). 

Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 83 g/l. 
BALENIE 2 l 
TRVANLIVOSŤ originálne zatvorený a odporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, 

suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na obale 
NESMIE ZMRZNÚŤ!!  

  
NÁVOD NA POUŽITIE 
SPÔSOB NANÁŠANIA štetec, špachtľa, tampón, rukavica, handrička, syntetická špongia, morská špongia, 

striekanie 
PRACOVNÉ PODMIENKY teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C 
SCHNUTIE (T = +20ºC, relatívna vlhkosť 
65%) 

suchý po 4 – 6 hodinách, úplne stvrdnutý po 7 dňoch 

VÝDATNOSŤ teoretická: pri jednonásobnom nanesení 8 (špachtľa) – 40 (špongia) m2 /1 l, 
praktická spotreba je závislá od  techniky natierania.  

ČISTENIE NÁRADIA ihneď po použití vodou 
 
Pred nanesením SPEKTRA DOMFLOK perl laku musí byť podklad nafarbený kvalitnou disperznou farbou, ktorá sa pridá do riedenia 
farieb, ktoré sú odolné voči mokrému drhnutiu.   
(SPEKTRA latex mat - možnosť vytvárania odtieňov v systéme HELIOMIX). Farba musí byť pred nanesením laku primerane 
vyschnutá. 
 
 
NÁTEROVÝ SYSTÉM 
PODKLAD KONEČNÝ NÁTER 
 
2x SPEKTRA latex mat 
  

 
1x SPEKTRA DOMFLOK perl lak 
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UPOZORNENIE 
 
• Lak používame ako konečný náter pre dosiahnutie dekoratívneho účinku a výbornej umývateľnosti náteru. 
• Pred použitím lak dobre premiešame. Riedenie je závislé od techniky nanášania.  
• Lak počas nanášania  tvorí mliečne zafarbený náter, keď sa vysuší je odtieň podkladu viditeľný a čiastočne zmenený dôsledkom 

strieborného farebného účinku.   
• Povrchy ktoré sú natreté neumývateľnými disperznými farbami nie sú vhodné na nanesenie SPEKTRA DOMFLOK perl laku 

(môže dôjsť k popraskaniu a odpadávaniu farebného filmu). Potrebné je nanesenie hore odporučeného náteru na správne 
pripravený a impregnovaný podklad. 

• Dekoratívny účinok laku SPEKTRA DOMFLOK perl je závislý od spôsobu opracovania vlhkého náteru rôznymi pomôckami 
(špachtľa, špongia, handra,...). 

• Konečný vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký  film rovnomerného lesku môžeme dosiahnuť na vyhladených povrchoch stien, 
ktoré musia byť pred  nanesením základnej farby vyhladené vnútorným tmelom SPEKTRA (dvojnásobné nanesenie s 
brúsením medzi vrstvami a konečným  brúsením).  

• Čas sušenia sa pri nižších teplotách a pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje. 
• Lak je úplne suchý a definitívne stvrdnutý približne za 7 dní – až po tomto čase ho môžeme čistiť neabrazívnymi čistiacimi 

prostriedkami a vodou.  
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