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Špeciálny priehľadný náter na vnútorné steny s odolnosťou blížiacou sa keramickým povrchom.

Vlastnosti produktu Ako konečný, priehľadný náter na viac namáhané časti stien, kde sa vyžaduje extra odol-
nosť voči opotrebovaniu, špine a vode. Ideálny pre kuchyne, toalety a kúpeľne. Schválený 
pre vodoodolné nátery stien v sprchových kútoch, pri vaniach a výlevkách. Spĺňa požiadav-
ky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľne nátery stien. Ako základ 
pod lak sú najlepšie rovnomerne savé, tvrdé a hladké podklady s kvalitnými disperznými, resp. 
silikátovými nátermi odolnými voči mokrému oderu, triedy 3-1 podľa EN 13 300, biele alebo 
natónované do veľmi svetlých farebných odtieňov. Vhodné podklady: priamo na všetky rovno-
merne savé, tvrdé a hladké podklady ako betón, kamenné dyhy, priznané tehly, neglazované 
obklady a drevené obloženia vnútorných stien. Možno ho použiť na tapety odolné voči vlhkosti.

Limity Produkt nie je vhodný na podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár, ako napríklad 
sanačné a vápenné omietky. Produkt nie je určený na plochy, ktoré sú permanentne vystavené 
pôsobeniu vody. Odolnosť laku je poznateľne oslabená v prípade aplikácie na mäkšie podkla-
dy. Pri aplikácii laku na savé nátery natónované do sýtejších farieb môže dôjsť k výraznejšej 
zmene farebného odtieňa podkladu alebo k vzniku škvŕn, preto je v takýchto prípadoch nutné 
vykonať najskôr skúšku na menšej ploche. Bezfarebný lak nie je vhodný na použitie v exteriéri.

Technické parametre

Odtieň bezfarebný
Zloženie špeciálne polymérne disperzie, prísady, voda
Sušina min. 20 %
Viskozita min. 1200 mPa.s.
Prídržnosť k podkladu min. 0,25 MPa (STN 73 2577)
Ekvivalentná difúzna hrúbka cca 1 m (EN ISO 7783-2)
Oder za mokra trieda 1 (EN 13300)
Stupeň lesku polomatný (EN 13300)
Vodotesnosť vyhovuje norme ČSN 73 2578
Zdravotná bezpečnosť vyhovuje norme EN 71-3

Aplikačné údaje a údržba

Podmienky aplikácie aplikačná teplota 5 - 30 °C, relatívna vlhkosť vzduchu do 80.
Doba schnutia/vrstva 4 – 6 hodín (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota vzduchu a vyššia relatívna 

vlhkosť predlžujú dobu schnutia.
Požiadavky na podklad podklad musí byť suchý, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, 

výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.
Príprava podkladu pri aplikácii priamo na savé, ešte nemaľované podklady, ako kamenné dyhy, betón a drevo, 

vykonajte základný náter lakom zriedeným vodou v pomere 1:1.  
Príprava materiálu obsah dôkladne premiešajte. V prípade aplikácie na umývateľné farby môžete pridať do 5 % vody.
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Nanášanie materiálu aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním v 2 až 3 tenkých vrstvách. Voľ-
ba parametrov pri striekaní závisí od individuálnych parametrov a vlast-
ností zariadení. Odporúčame vždy vykonať skúšobný náter.

Čistenie náradia pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.
Údržba čistenie náteru je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 

dňoch. Povrch čistite vodou alebo neutrálnym čistiacim prostried-
kom (pH 6-8); mäkkým štetcom, špongiou alebo handrou.

Balenie, výdatnosť, skladovanie 

Balenie v plastových obaloch, 1 a 4,8 kg a 15 kg
Výdatnosť 1 kg = 6 - 7 m2, 4,8 kg = 30 - 35 m2, 15 kg = 90 - 100 m2; výdatnosť je uvedená pre 2 nátery.
Skladovanie odporúčame pri teplote +5 °C až +25 °C.
 Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavým teplom. 
 Produkt si zachováva svoje vlastnosti v pôvodnom, neotvorenom obale 12 mesiacov od 

dátumu výroby, ktorý je uvedený na obale.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Úplné a 
presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícií na vyžiadanie. 
Zneškodňovanie odpadov: kód odpadu 08 01 20, kód obalu 15 01 02. 

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


