
LAKY NA OKNA  

 

 

Impredur Ventilack 822 

Speciální, vysoce kvalitní, bezaromátový alkydový Impredur Ventilack 822 s mírným zápachem. Pololesklý, odolný 

povětrnosti, dobře přilnavý k podkladu, odolný namáhání a vhkost regulující.    

S dobrým krytím hran, vysokou kryvostí a snadno zpracovatelný. Je určen pro nátěry venku i uvnitř zvláště na 

dřevo. Nátěr je difuzní, umožňuje pronikání vlhkosti ze dřeva a současně zabraňuje přijímání vnější vlhkosti do 

dřeva.  

Impredur Ventilack 822 může být na vyžádání opatřen „Protect kvalitou“- filmem na ochranu proti houbám a 

plísním.   

Pro vysoce odolné nátěry dřeva proti povětrnosti, regulující vlhkost, jako základové, podkladové i krycí vrstvy 

především pro tvarově stálé stavební prvky jako jsou okna a dveře nebo částečně rozměrově stálé dřevěné prvky 

jako jsou okenice z listnatých i jehličnatých dřevin, venku i uvnitř.  

Navíc vynikající na pololesklé venkovní nátěry kovů, opatřených antikorozním základem a obnovující vrstvy dříve 

lakovaných povrchů.  

Na vlhké nebo rozměrově nestálé dřevěné prvky venku doporučujeme opatřit Ventilack „Protect kvalitou“. 

• Bezaromátový 

• Pololesklý 

• vlhkost regulující 

• pro vnějšek i vnitřek 

 

 

 

 

 

Lak na okna Impredur 860                        

Lak na okna Impredur 860 je pružný, vysoce odolný vůči vlivům počasí, s výbornými plnícími i krycími 

schopnostmi.  

Výborně kryje i hrany. Nalakované povrchy jsou lehce čistitelné a lesk je velmi stabilní. 

Je vhodný pro interiéry i exteriéry, zvláště pro dřevěné prvky neměnící svoje rozměry, jako např. okna a dveře 

vyrobené z jehličnatého i listnatého dřeva. 

• vysoký lesk 

• pro venkovní i vnitřní lakování 

• výborná plnící i krycí schopnost 

                               

 

 

 

 



LAKY NA OKNA  

 

 

Lak na okna Lacryl 273 

Vodou ředitelný, ekologický akrylátový lak. Lesklý, pachově neutrální, rychle schnoucí, odolný a vlhkost regulující. 

S vynikající plnivostí a kryvostí a stejně tak velmi dobrou kryvostí hran. 

Pro vlhkost regulující mezinátěry a konečné nátěry pro vnějšek a vnitřek, obzvlášť na rozměrově stálé stavební 

díly, např. na okna a venkovní dveře.  

Kromě toho použitelný na základované neželezné kovové plochy a základované železo/ocel (jen pro vnitřek). 

• vodou ředitelný 

• ekologický 

• pachově neutrální 

• bílý 

• vlhkost regulující 

• pro vnějšek i vnitřek 

 


