
Účinnost našich systémů vychází z vývoje materiálů dodavatelů zdrojů a z našich praktických zkušeností. Nemůžeme však nést bezvýhradnou odpovědnost za práci vytvořenou na základě 
těchto systémů, protože konečný výsledek bude částečně záviset na stavu podkladů a dalších faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Tímto zveřejněním pozbývají dříve vydané technické 
listy platnosti.     
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FINESS Vloerlak WB Mat
ttransltranslucent

TECHNICAL DATA SHEET 

Popis: Matný, bezbarvý lak na bázi disperze syntetické 
pryskyřice. Odolný proti poškrábání a nárazům. Pro 
použití v interiéru. 

Aplikace: Pro dlouhotrvající ochranu všech dřevěných 
výrobků, jako jsou parkety, schody, dveře, nábytek, 
podlahové lišty atd. 

Vlastnosti: 

- Odolný a trvanlivý
- Matný
- Prakticky bez zápachu
- Vodou-ředitelný

Odstín: Bezbarvý. Pokud je požadován zabarvený 
odstín, natřete podlahu nejprve probarveným 
interiérovým lakem Finess.

Zpracování: Před použitím důkladně promíchejte. 
Nanášejte štětcem s dlouhými štětinami na akrylové 
barvy nebo pěnovým válečkem ve směru vláken. První 
vrstvu na neošetřené dřevo zřeďte 5 % vody. Druhou a 
třetí vrstvu neřeďte. Po každé vrstvě lehce přebruste ve 
směru vláken a pečlivě odstraňte případný prach. 

Výtěžnost: Cca. 12 m²/litr na vrstvu. 

Čas schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%: 
Proti prachu cca po 1 hodině.
Přelakovatelný cca po 4 hodinách. 

SYSTÉM NÁTĚRU 

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu 
nebo mastnoty. 

Neošetřené dřevo: Očistěte vodou a odmašťovacím 
prostředkem, lehce přebruste a odstraňte prach. Na 
závěr naneste 3 vrstvy laku na podlahy Finess.

Staré vrstvy laku v dobrém stavu: Pečlivě odstraňte 
mastnotu pomocí odmašťovacího prostředku, lehce 
přebruste a odstraňte prach. Na závěr naneste 1 nebo 2 
vrstvy laku na podlahy Finess.

Staré vrstvy laku ve špatném stavu: Vrstvy laku úplně 
odstraňte broušením až dolů a/nebo seškrábáním. Poté s 
ním zacházejte jako s "neošetřeným dřevem".

Akryl uretanová disperze

 Voda

32% objemově 

Cca. 1 g/ml 

Krebs Stormer 75 KU @ +20°C 

TECHNICKÁ DATA 

Pojivo:  

Ředidlo:   

Obsah sušiny: 

Hustota: 

Viscozita: 

 

Doporučená 
tloušťka filmu:  25-30 mikronů na vrstvu (suchého filmu) 
Stupeň lesku:  20-25% s Gardner 60° gloss meter

Odstín: Bezbarvý 

Ředit s: Voda 

Bezpečnostní  
údaje: 

Čištění 
nástrojů: 

Funkce: 

Viz bezpečnostní list (MSDS)

Použijte vodu a mýdlo. 

Odolný proti poškrábání a dobrá 
odolnost vůči chemikáliím 

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

Obecně: Doporučujeme aplikovat při teplotách mezi +8° 
a +30 °C. Po použití nádobu řádně uzavřete a skladujte 
ve svislé poloze. 

Přebytečný produkt: Tuto barvu a obal je třeba 
odevzdat na sběrném místě nebezpečného nebo 
speciálního odpadu. 

FINESS Vloerlak WB Acryl Varnish Colourless Mat
Vodou-ředitelný bezbarvý lak na dřevěné podlahy a nábytek - matný




