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1     Popis: 
BETONFINISH INDOOR tesniaci lak je epoxidová živica na vodnej báze. Je k dispozícii v 3 variantoch: 

matná, pololesklá a lesklá. Môže sa aplikovať na všetky steny, podlahy, pracovné dosky a nábytok.  Lak je 

testovaný pre styk s potravinami (kontakt s potravinami je neškodný). Chráni povrch, je vodotesný a odolný 

proti poškriabaniu a teplu. 

 

2     Miesta použitia: 

• Ochranný náter pre stierku BETONCOATING 

• Ochranný náter pre rôzne minerálne povrchy 

 

3     Pokyny pre aplikáciu: 

1.KROK 

1. Nalejte celý obsah nádoby A do veľkého obalu a produkt opatrne premiešajte čistou špachtľou, kým 

nevznikne homogénna tekutina. 

2. Pridajte celý obsah nádoby B 

3. Vzniknutú zmes miešajte čistou špachtľou po dobu 5 minút. Dbajte na to aby na dne a stenách nezostali 

nepremiešané zložky. 

4. Pred aplikáciou nechajte vzniknutú hmotu 5 minút odstáť. 

DÔLEŽITÉ !! 

Doba spracovateľnosti výslednej hmoty je cca 1,5 hodiny pri 20 ° C. Po uplynutí tejto doby je tesniaci lak 

nepoužiteľný a nesmie byť použitý, pretože hmota stratí svoje vlastnosti. 

 

2.KROK 

Tesniaci lak môže byť aplikovaný: 

• 24 hodín po aplikácii BETONCOATING 

• 48 hodín po aplikácii iných minerálnych látok 

 

UPOZORNENIE: 

Presvedčte sa, že podklad je dokonale suchý. Akákoľvek zvyšková vlhkosť zabráni dobrému priľnutiu 

tesniaceho laku k podkladu a k jeho odlupovaniu. 

Podmienky použitia vo vnútorných priestoroch: teplota nad 10 ° C 

 

1. Pre prípravu povrchu aplikujte jednu vrstvu plniča BETONSEALER COAT maliarskym valčekom. 

2. Nechajte povrch zaschnúť 4 hodiny pred aplikáciou ďalšej vrstvy 

3. Aplikujte tesniaci lak Betonfinish podľa vášho výberu (matný, polomatný alebo lesklý) lakovacím flockovým 

valčekom v jednej alebo v dvoch vrstvách (na namáhané plochy alebo do vlhkého prostredia sú odporúčané 

dve vrstvy). 

UPOZORNENIE: tesniaci lak je po aplikácii biely a po uschnutí sa stáva priehľadným 

Kompletne suchý je po 24 hodinách 

Plne vytvrdnutý po 7 dňoch (počas doby tvrdnutia sa odporúča používať natreté plochy veľmi opatrne)  
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4     Spotreba: 

BETONFINISH INDOOR je k dispozícii v nasledujúcich obaloch: 

0,3L na +/- 3m2 

Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od podkladu 

Testy výdatnosti boli vykonané pri izbovej teplote 20 ° C 

 
5       Náradie 

• Rukavice 

• Betonfinish INDOOR 

• Lakovací flockový valček 

• Čistá špachtľa alebo drevené miešadlo 

 
6     Čistenie: 

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom. 

 
7     Skladovanie: 

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí 

a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný do dátumu, ktorý je 

vyznačený na obale 

 
8     VOC: 

kategória A+ 

 
9   Špecifikácia: 

 
Lesk: mat, satén, lesk  

Farba: viď vzorkovnica BETONFINISH Indoor 

Teoretická výdatnosť: ± 10 m² / L (jedna vrstva) 

Viskozita: pripravená na aplikáciu 

VOC: A+ 

Aplikácia: Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C 

Suché na dotyk: 3 hodiny 

Doba schnutia medzi vrstvami: 4 hodín 

Doba schnutia: 24 hodín  

Úplne vytvrdnuté: 7 dní 

Balenie: 0,3L dóza  

Životnosť zmesi: 1,5 hod. 

V SR dodáva: 

PAINTHOUSE, s.r.o. 

Turie 539 

013 12 Turie 

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk 

 
ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVĆH LÁTOK 
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO 


