
  

 

 

 
Popis výrobku               : Lak na dřevo 

Charakteristika              : Transparentní lak na dřevo v interiéru – vhodný na parkety, schodiště, stropy, obklady, 
nábytek – stoly, křesla atp.  
Lak je velmi transparentní, vysoce odolný vůči otěru, má dobrý rozliv a ošetřený povrch 
se velmi dobře čistí. 
Není vhodný na korkové podlahy.   

 
 

Technické údaje 
Složení                :  polyuretan-alkydové pryskyřice             
Hustota při 20 °C : cca 0,90 kg/l 
Doba schnutí        : odolný proti prachu 3 hod., 
(20 °C, 65 % vlh.)   suchý na dotek 6 hodin, 
                               suchý pro nanášení další vrstvy 24                       
                               hod. 
Lesk                     : polomat, pololesk, lesk 
Obsah pevných    : 40 % obj. 
částic     
Vydatnost             : 10 – 15 m2/l značně závisí na  
nanášení                 druhu a zpracování dřeva, 
                                způsobu aplikace 

Nanášení               •      štětcem 
• válečkem 

Balení                    :  0,25 l; 0,75 l   
Aplikační               :  nenanášet při teplotě pod +5 °C  
podmínky                 a vlhkosti vzduchu nad 85 % 
Čištění                  :  lakový benzín 
Ředidlo                 :  nedoporučuje se dále ředit 
Skladovatelnost    :  do data uvedeného na obalu 
 

Podklad 
Povrch musí být čistý a suchý, bez znečištění 
mastnotami, vosky apod. Max. vlhkost dřeva nesmí 
překročit 18 %. 
 

Pracovní postup 
Hrany doporučujeme srazit, povrch přebrousit (vyhladit) 
a zbavit prachu. Je vhodné povrch umýt přípravkem 
Buldok Čistič dřeva a nechat dobře uschnout. Lak před 
nanášením dobře promíchat. Nanáší se jemným 
štětcem nebo válečkem. Před každou následující 
vrstvou lehce přebrousit a zbavit povrch prachu. 
Následné vrstvy nanášet vždy po důkladném zaschnutí 
předchozí (min. 24 hodin). Počet vrstev odpovídá 
nárokům na vzhled a zatížení (podlaha, schody).  
 
 
Výrobce                     P.K. KOOPMANS 
                                  LAKFABRIEKEN B.V. 
                                  Postbus 4 9172 ZS Ferwert        
                                  (FRL.) 
                                  tel.: +(31) 0518-411292 
                                  www.koopmans.nl 
 

 

Bezpečnostní pokyny 
Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie 
a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje 
bezpečnostní list.  
Hrozí-li nebezpečí rozstříknutí, použijte ochranné brýle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších 
poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem 
v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, 
Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez 
povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, 
že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít 
odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím 
doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na 
zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování 
nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte 
naše technické oddělení. 
 
Dodavatel                    METRUM s.r.o. 
                         gen. Štefánika 1638 
                                     750 02 Přerov 
                                     tel.: 581 728 228 
                                     www.metrum.cz 
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