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IDEAL lak na parkety (lesklý/polomatný) 
 
 
 
 
OBLASŤ POUŽITIA  
Na lakovanie parkiet a iných drevených podláh v miestnostiach s menším zaťažením a na lakovanie rozličných drevených predmetov.  
 
VLASTNOSTI 
• jednozložkový  
• jednoduchá práca  
• jednoduchá údržba  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
  
ZLOŽENIE  uretanizovaný alkyd 
LESK lesklý, polomatný  
SUCHÁ LÁTKA  45% 
HUSTOTA 0,9 g / ml  
INTERVAL MEDZI NÁTERMI  24 hodín 
RIEDENIE  TESSAROL riedidlo  
EU VOC kategória a limity Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením (kategória A(i): 500 g/l 

(2010).  Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 480 g/l. 
BALENIE  0,75l, 2,5l 
TRVANLIVOSŤ Originálne zatvorený a odporučeným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od 

+5°C do +35°C, suchá miestnosť) je výrobok upotrebiteľný do dátumu, ktorý je 
uvedený na obale. 

 
NÁVOD NA POUŽITIE  
  
SPÔSOBY NANÁŠANIA  riedenie viskozita  

(DIN 4mm) dýza tlak 

štetec, valček podľa potreby 75s   
striekanie  5-10% 30s 1,2-1,5mm 3-4 bar 
PODMIENKY PRE PRÁCU  teplota laku, vzduchu a objektu +18-22°C a relatívna vlhkosť vzduchu 40- 70% 
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vl. 65%) suché na prach cca. 1 hodina, suché pre nanášanie nasledujúcej vrstvy 24 

hodín, vhodné na bežné používanie 1 týždeň 
Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predĺži.  

VÝDATNOSŤ teoretická: pri jednom nanesení 10-12m2/1 l 
Praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.  

ČISTENIE NÁRADIA  TESSAROL riedidlo resp. riedidlo na báze lakového benzínu  
 
PRÍPRAVA PODKLADU  
Drevený podklad  
Vlhkosť parkiet musí byť medzi 8-10%. Parkety musia byť strojovo prebrúsené a dôkladne očistené od prachu a ostatných nečistôt.  
Nerovnosti a škáry je potrebné vyrovnať zmesou laku a prachu, ktorý vznikol počas strojového brúsenia, zmes sa nanesie lopatkou. 
Medzi vrstvami sa lak brúsi brúsnym papierom 150-180. 
 
Renovácia starých parkiet 
Starý lak úplne odstránime. Medzi jednotlivými vrstvami sa povrch brúsi manuálne brúsnym papierom 150-180. 
 
PRÍPRAVA LAKU  
Lak je potrebné dobre premiešať.   
 
NÁTEROVÉ SYSTÉMY  
PODKLAD PRÍPRAVA  KONEČNÝ NÁTER 
parkety, palubovka, 
neopracované drevo  

suché parkety strojovo prebrúsiť 
a odstrániť všetky nečistoty  

3x IDEAL lak na parkety (lesklý / polomatný) 

staré parkety  starý lak úplne odstrániť  3x IDEAL lak na parkety (lesklý / polomatný) 
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POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ 
• Prírodné drevo nezávisle od laku pod vplyvom svetla zmení farbu.   
• Lak vplýva na odtieň parkiet, preto je potrebné u exotických a neznámych druhov dreva otestovať lak na menšej ploche.    
• Na dekoratívne zafarbenie sa môže drevo vopred ošetriť BORI tenkovrstvovou lazúrou vo zvolenom odtieni.  
• Lak sa môže čistiť vlhkou látkou a jemnými čistiacimi prostriedkami na čistenie parkiet po 2 týždňoch, po tomto čase môžete 

rozmiestniť aj nábytok; koberce po 3 – 4 týždňoch.  
• Životnosť laku sa predĺži, ak sa lak príležitostne natrie vodnou emulziou vosku alebo podobného prostriedku na ošetrovanie parkiet.  
• Je dôležité ochrániť nohy stoličiek a nábytku, ktorý sa pohybuje po povrchu filcom, gumou alebo iným ochranným materiálom.. 
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