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Informace o výrobku 
 

Popis Polyretan-alkydový lak na dřevěné interiérové povrchy v různých stupních lesku (LESK 
/ POLOLESK / POLOMAT) 

Charakteristika Transparentní lak na dřevo pro vnitřní použití. Vytváří velmi odolný povlak proti oděru  
a poškrábání. Proto je ideální pro konečnou úpravu podlah a schodů. Doporučuje se 
také na jiné dřevěné interiérové povrchy, jako jsou obklady stropů, stěn nebo nábytek. 
Lak se velmi dobře roztírá. Lakovaný povrch se velmi snadno čistí. Není vhodný na 
korkové podlahy. Pro barevné ošetřování nábytku se doporučuje v systémové 
kombinaci s výrobkem Perkolin Furniture řady Koopmans. 

Výhody 
 

značná odolnost proti oděru 
velká průhlednost 
vhodný pro údržbu povrchu 
snadno se nanáší 

Použití podlahy 
stropy 
schody 
obklady 
nábytek 

Barva bezbarvý 

Balení 0,25 l / 2,5 l 

Vlastností výrobku 
 

Složení modifikovaná uretan-alkydová pryskyřice  
 

Hustota (při 20 °C) asi 0,91 kg/l 
 

Tloušťka vrstvy asi 20 – 30 µm 

Doba schnutí suchý proti prachu asi po 3 hodinách 
suchý na dotek asi po 6 hodinách (při 20 °C a relativní vlhkosti 65 %) 
doba schnutí / možnost nanášení druhé vrstvy závisí na druhu dřeva a podmínkách 
natírání 

Další vrstvu lze nanášet 
 

asi po 24 hodinách 

Vzhled polomat / pololesk / lesk  

Obsah pevných látek asi 42 % obj.  

Spotřeba 10 – 15 m2 /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení 
 

Použití výrobku 
 

Způsob použití štětec / váleček  
 

Pracovní postup Povrch by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí 
překročit 12 %. Před použitím lak dobře promíchejte. V případě aplikace přímo na surové 
měkké dřevo naneste tři vrstvy laku a dvě vrstvy laku na tvrdé dřevo. V případě, že je 
povrch dřeva předem ošetřený přípravkem řady Koopmans (nábytek Perkolin nebo jiný 
technickým oddělením doporučený přípravek) aplikujte lak dvakrát. Ve všech případech 
dodržte požadované doby schnutí. Surový povrch dřeva zbruste smirkovým papírem 
zrnitosti P100 - P120 a důkladně zbavte prachu. Kvůli lepší přilnavosti další vrstvy 
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přebruste před nanášením každé následující vrstvy povrch brusným papírem zrnitosti 
P180 - P220. Úplné vytvrzení laku trvá 3 až 6 dnů (v závislosti na druhu dřeva, počtu 
vrstev, podmínkách aplikace a době schnutí jednotlivých podkladových nátěrů). Po tuto 
dobu se doporučuje opatrnost při používání. Produkt by měl být nanášen štětcem, 
válečkem nebo stříkáním.  
V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo 
zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na www.koopmans.pl. 

Doporučení Výrobek je připravený k použití, neředí se. 
Nemíchejte s jinými výrobky. 
Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti 
vzduchu vyšší než 85 %.  
Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo 
lakovým benzínem. 
Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě 
vyšší než 5 °C). 
Datum spotřeby je uvedené na obalu (měsíc/rok). 

Bezpečnostní pokyny Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice. 
Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle. 

Další informace 
 

Atesty, certifikáty, 
dokumentace 

Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce. 

Dodatečná upozornění Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku 
získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití 
produktu. 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků  
a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) 
P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění 
změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže 
převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme 
výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 

Číslo TL 2 

Verze TL 4 

Datum aktualizace 17. 01. 2022 

Distributor: METRUM s.r.o. 
gen. Štefánika 1638 
750 02 Přerov  
tel 581 728 228 
www.metrum.cz 
 

 


