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Информация за продукта:  
 
Лак Премиум - блясък 
 
1. Описание на продукта: 
 
Еднокомпонентен лак за силно натоварени паркетни и коркови подове. Нанася се лесно. 
Образува еластично покритие устойчиво срещу натоварване, химикали и износване. Нанася 
се след грундиране или фино шлайфане. Не съдържа NMP. Природосъобразна формула на 
водна основа.  
 
2. Предназначение: 
 
Подходящ за дървени и паркетни подове, както и за корк с мин. плътност 500 кг/ куб.м. 
Подходящ за лакиране на стълбища. 
 
3. Приложение:  
 
Подът трябва да е фино шлайфан или грундиран, чист и сух, без следи от прах, масло или 
вакса. Необходима е стайна температура 15-25ºС. 
 
Преди употреба разклатете лака добре. Нанесете лака равномерно върху пода с помощта на 
валяк за лак Акватоп (ролка 10мм).  
Започнете работа от прозореца навътре в помещението, за да имате възможност да 
наблюдавате вече лакираната повърхност и навременно да коригирате недобре обработените 
участъци, ако има такива. Лакът се разпределя успоредно на прозореца, след което се лакира 
равномерно в перпендикулярна посока с помощта на валяка за лак. 
След първото нанасяне оставете да съхне 4 часа. Необходимо е междинно шлайфане с номер 
100-120. Отстранете праха и нанесете лака повторно. Оставете пода да съхне една нощ и 
можете да ползвате внимателно. За окончателното втвърдяване на лака са необходими около 
10 дни.  
 
Указания: Препоръчително е лакът да се тества преди нанасянето му върху екзотични, 
цветни и непознати видове дървен материал.  
При нанасяне върху негрундирани подове от силно попиващ дървен материал, чувствителен 
към алкални вещества, е задължително използването на вана за лак.  
При екстремно натоварени подови настилки се препоръчват три нанасяния на лака. В такъв 
случай междинно шлайфане се предприема след второто нанасяне. 
При нанасяне и съхнене на лака е необходима добра проветривост, но подът не трябва да е 
изложен на пряка слънчева светлина и течение. Предварително изключете подовото 
отопление. 
В първите 10-14 дни след нанасяне на лака, не покривайте пода с килим и избягвайте 
мокрото му почистване. В последствие препоръчваме полиране на пода с помощта на 
Препарат за полиране на паркет – блясък и редовното му почистване с Препарат за 
почистване на паркет. 
 
Разход: 100-125 гр./кв. м (едно нанасяне) 



 
 
Внимание: Оцветяващи продукти (напр. боя за коса, дезинфектанти и др.), както и 
действието на пластификаторите (напр. от гума) могат да доведат до необратимо оцветяване 
на лаковото покритие. 
 
4. Технически характеристики:  
Ниво на рН: 8,0 (концентрат) 
Състав: полимери, разтворители, адитиви 
Годност: 12 месеца 
 
Норма 2004/42/EG на ЕС  за макс. ЛОС: 140 гр./л (2007/2010). Готовият за употреба продукт съдържа 
макс. 94 гр./л ЛОС 
 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворен, на хладно и сухо мястo. Да се 
пази от замръзване. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се допуска 
контакт на разтворителя с вода.  
 
5. Опаковка: 
 
2,5 л 
10 л  
 


