
De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet  aansprakelijk 
zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle 
vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.      
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Tegellak Technický list

Popis: Vysoce lesklá barva na bázi alkydové pryskyřice 
s vysokou krycí schopností pro obklady na toaletách a v 
kuchyních. Lak na dlaždice není vhodný do míst, kde je 
dlouhodobě vystaven působení vody, např. do 
sprchového koutu v koupelně. Lze aplikovat bez 
základního nátěru. Pro vnitřní použití. 

Použití: Lesklý vrchní nátěr, přímo na obklady. 

Vlastnosti: 
- Vysoká krycí schopnost.
- Vysoký lesk
- Vhodný pro všechny obklady.
- Vynikající přilnavost.
- Dobrý rozliv.

Barva: bílá, smetanová 

Použití: Před použitím dobře promíchejte. Nanášejte ve 
2 vrstvách štětcem, malířským válečkem nebo stříkacím 
zařízením. V případě potřeby zřeďte 5-10% lakovým 
benzínem.  

Vydatnost: Přibližně 12 m2 na litr na jednu vrstvu. 

Doba schnutí při 23°C a 65% relativní vlhkosti: Proti 
prachu přibližně po 2 hodinách.  Na omak po cca 4 
hodinách. Přelakovatelné po cca 18 hodinách.  

SYSTÉM NÁTĚRU 

Neošetřené dlaždice: Odmastěte vodou a čpavkem, 
dobře odstraňte zbytky vápna a mýdla. Spárovací hmotu 
nechte důkladně vyschnout. Poté lze ihned natřít lakem 
na dlaždice. Mezi jednotlivými vrstvami lehce přebruste 
jemným brusným papírem. 

Lakované dlaždice: Odstraňte špatně přilnavé vrstvy 
barvy. Zcela odstraňte staré akrylové nátěry (rozpustné 
ve vodě). 

Vrstvy laku v dobrém stavu: Pečlivě odmastěte 
odmašťovacím přípravkem, lehce přebruste a zbavte 
prachu.  

Vrstvy nátěru ve špatném stavu: odstraňte všechny 
špatně přilnavé a uvolněné části odstraňovačem nátěru 
nebo je oškrábejte a ošetřete jako "neošetřenou dlažbu". 

TECHNICKÁ DATA 

Pojivo: kombinované glyceroftalátová pryskyřice. 

Pigmenty: Rutilový oxid titaničitý 

Ředidlo: lakový benzin 

Měrná hmotnost: Cca. 1,18 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C 

Obsah sušiny: 50% objemově, 65% hmotnostně

Jemnost mletí: 10µm 

Doporučená tloušťka vrstvy: 40 mikronů na vrstvu (suchého filmu) 

Stupeň lesku: Minimálně 85% s Gardner 60° gloss meter 

Barvy: bílá a smetanová. 

Ředění: lakový benzin 

Bod vzplanutí: cca.39°C 

Čištění nářadí: Lakový benzín nebo přípravek a čištění 
štětců. 

Výkonnost: 
Dobrá odolnost vůči chemickým přípravkům na údržbu. 
Přilnavost na dlaždicích, G.T= 0. Po cca 2 týdnech 
dosáhne barva optimální tvrdosti a přilnavosti, poté ji lze 
udržovat nejběžnějšími čisticími prostředky. Nepoužívejte 
brusné prostředky

Skladování: Minimálně 12 měsíců v těsně uzavřeném 
původním obalu na suchém, chladném a nezamrzajícím 
místě.  

Obecně: Nenanášejte příliš silnou vrstvu. Nejlépe při 
teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Po použití obal pevně 
uzavřete, krátce otočte, abyste zabránili odlupování, a 
skladujte ve svislé poloze.  

Zbytky: Tento materiál a jeho obal odevzdejte na 
sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu. 
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