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        Bezbarvý PU lak                           
           na parkety 342 
                   
vodou ředitelný, pachově neutrální, plnivý, 
bezbarvý, lesklý, 1-komponentní, odolný 
vůči otěru, pro vnitřní použití   

 

 

Vlastnosti: 
Vodou ředitelný, 1 komponentní 
vrchní lak na polyuretano - 
akrylové bázi. Bezbarvý, lesklý, 
odolný vůči otěru a trvanlivý. 
Kromě toho odolný vůči jemným 
domácím čistícím prostředkům a 
je rezistentní vůči žloutnutí a 
lehce zpracovatelný. Zdůrazňuje 
přirozený barevný odstín dřeva 
(nevytváří šedivý závoj). 
Odpovídá EN 71 - 3 o 
Bezpečnosti dětských hraček 
odolný proti slinám a potu. 
    

Okruhy použití: 
Pro odolné, bezbarvé vrchní 
nátěry na nové a již natřené 
parketové, palubkové, dřevěné 
podlahy a jiné v obytné zóně. 
 

Popis materiálu: 
Barevný  odstín:  
0100 bezbarvý 

Stupeň lesku: lesklý 

Báze materiálu:  
Akrylo – polyuretanová disperze 

VOC: EU mezní hodnoty pro 
tento výrobek (Kat. A/e): 150 g/l 
(2007)/ 130 g/l (2010). Tento 
výrobek obsahuje max. 100 g/l 
VOC. 

Obsažené látky:  
Akrylo – polyuretanová disperze, 
voda, glykol, aditiva  

Hustota: cca 1,03 g/cm
3 

Balení: 750 ml, 2,5 l 

 

Zpracování: 
Ředění: 
Připraveno pro zpracování. 
V případě potřeby pro regulaci 
stékavosti, do max. 5% vodou.  
 

Tónování: 
Netónovat. 
 

Snášenlivost: 
Nemíchat s jinými druhy 
materiálů.  
 

Nanášení:  
Bezbarvý PU lak na parkety 342 
nanášet nátěrem nebo válečkem. 
 

Spotřeba: 
cca. 90 – 120 ml/m

2
 pro nátěr.  

Přesnou spotřebu je možné zjistit 
pomocí zkoušky 
na daném podkladu.   
 
Teplota zpracování: 
Nezpracovávat pod +5°C teploty 
vzduchu a podkladu.  Vhodné při 
+10°C až +25°C teploty vzduchu 
a podkladu. 
 
Čištění nářadí: 
Po ukončení okamžitě vodou.  
 

Doba schnutí: 
(při 20°C, 65% rel. vlhkosti): 
U prvního nátěru na neošetřených 
dřevěných plochách po cca 1 - 2 
hodinách přetíratelný. Mezi a 
konečný nátěr nejdříve po 8 
hodinách přetíratelný popř. 
pochozí. Plně zatížitelné po 
proschnutí (cca 8 dnů). Koberce 
nepokládat dříve jak po uplynutí 
jednoho týdne.  Při nižší teplotě 
a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se 
doba schnutí prodlužuje. 
 

Skladování: 
V chladu, suchu a chránit před 
mrazem. Otevřená balení 
důkladně uzavřít.  
  
Deklarace: 
Třída ohrožení vody: WGK 1, 
dle VwVwS  
 
Kód výrobku: VV3 
 
Platí údaje v aktuálním 
bezpečnostním listu.  
 
Odstranění odpadu: 
Pouze zcela vyprázdněná balení 
recyklovat. Tekuté zbytky 
materiálu odevzdat ve sběrně 
nebezpečných odpadů.  
 

 
 
 
 
 
 



Technologický list      342 

Distribuce a servis : 

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb        Tel./fax: 318 875 422              E-mail: office@dlouha.net 

Provoz Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany                  Mobil: 602 458 568                              www.dlouha.net 
 

 

Provádění nátěru: 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být pevný, suchý, 
čistý, drsný, nosný a bez oleje, 
vosků, mastnoty a jiných 
nesoudržných částic. Stávající 
vrstvy, zvláště pak z výroby 
natřené hotové parkety,  
odzkoušet na vhodnost, nosnost  

a přilnavost; popř. vytvořit 
zkušební plochu. Neintaktní a 
nevhodné nátěry důkladně 
odstranit a dle předpisů 
zlikvidovat. Zašedlé dřevo  
odstranit až na nosnou dřevěnou 
vrstvu. Intaktní lak důkladně  
obrousit. U nových, neošetřených 
podkladů před 

provedením nátěru, provést 
jemné obroušení brousícím 
papírem, s minimální zrnitostí 
100 nebo jemnější.  Podklad dle 
požadavků předupravit, 
základovat a/nebo opatřit 
mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, 
DIN 18 363, odst. 3. 

 
 

Podklady Základní nátěry Mezinátěry Konečný nátěr 

dřevěné podlahy, uvnitř, 
neošetřené, např. 
parketové podlahy, 
palubky aj.

1)
 

Bezbarvý PU lak na 
parkety 342, lesklý  

 
 
 
Bezbarvý PU lak na 
parkety 342, lesklý 
 
 

 
 
 
1 – 2x Bezbarvý PU lak 
na parkety 342, lesklý 
 
 

dřevěné podlahy, uvnitř, 
s intaktním, nosným 
nátěrem 

poškozená místa 
Bezbarvý PU lak na 
parkety 342, lesklý  

 
1) 

U pórovitého dřeva a mikrotrhlin ve dřevě, obzvláště u tvrdého dřeva, např. u dubu, buku atd., 
doporučujeme, nejprve provést bezbarvou impregnaci Ochrannou lazurou 620. 
Pro hedvábně matné nátěry použít Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný.  
 
 
 
 

Upozornění: 
Nepoužívat na okenní parapety a 
schody. I při zpracování laků 
s nízkou úrovní škodlivin je nutno 
dodržovat obvyklá ochranná 
opatření. Chránit před dětmi. 
Nevdechovat mlhu vzniklou 
stříkáním. Během a po 
zpracování zajistit důkladné 
větrání. Při vniknutí do očí nebo 
styku s pokožkou okamžitě 
důkladně vymýt vodou. Zabránit 
úniku do kanalizace, povodí 
nebo země. Doporučujeme mezi 
jednotlivými pracovními postupy 
plochu obrousit. Žádoucí je 
mezibroušení v systému „lak na 
lak“. Pro zvýšení užitné vrstvy 
doporučujeme, provést dvojí 
konečný nátěr. 

Dbát na další údaje 
v technologických listech  
ostatních použitých výrobků. 
 
Technické poradenství:  
Pro další technické informace je 
Vám k dispozici poradenská 
služba firmy Brillux. 
 

Doplňkové výrobky: 
Ochranná lazura 620 
Bezbarvý PU lak na parkety 344, 
hedvábně matný 
 

Poznámka: 
Tento technologický list se 
zakládá na intenzivní vývojové 
práci a dlouholetých praktických   
zkušenostech. Naše technická 
aplikační doporučení ústní i 

písemná, která dáváme 
kupujícím, popřípadě 
zpracovatelům, odpovídají 
nejlepším vědomostem 
současného stavu poznatků, 
avšak nezakládají žádné smluvní 
vztahy. Zákazník si může podle 
svých potřeb a záměrů použití na 
vlastní odpovědnost výrobky 
sám odzkoušet. V ostatním platí 
naše všeobecné obchodní 
podmínky.  
 
Při vydání nového 
technologického  listu 
podmíněného technickým 
pokrokem, ztrácí staré vydání 
svoji platnost.   
Stav: 02.01.2007 

 


