
Použití
• k transparentním nátěrům dřeva, dřevěných podlah, dřevovláknitých desek, překližek, korku a nábytku v interiéru • možno použít pro nátěry dětského nábytku 
a hraček pro děti od 0 let

Přednosti
• vysoká tvrdost nátěrů • výborná chemická odolnost • splňuje podmínky protiskluznosti za sucha i za mokra • výborná zpracovatelnost a vynikající rozliv • ekolo-
gicky šetrný výrobek

Hlavní údaje:
typ výrobku: vodou ředitelný lak na parkety a nábytek
odstíny: bezbarvý
číslo lesku: lesklý (V1310) min. 90, matný (V1311) 15 – 30
pojivo: vodní disperze uretan – akrylátového kopolymeru
ředidlo: voda
balení: uvedeno v ceníku
oblast použití: pro vnitřní, transparentní nátěry dřeva, dřevěných podlah, dřevovláknitých desek, překližek, korku a nábytku
vlastnosti: vynikající rozliv, výborná zpracovatelnost, rychlé zasychání, vysoká tvrdost, výborná chemická odolnost, vynikající protiskluzové vlastnosti
způsob nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním

Technické údaje:
viskozita: 30 – 40 s (pohárek DIN 4 mm)
obsah netěkavých složek: cca 30% hm.
hustota: cca. 1,01 g/cm³
PH: 8 – 9
vydatnost: 8 – 14 m2/l
zasychání: přetíratelný: po cca 2 hod.
teplota zpracování: min. 10 °C, cca 55% vzdušné vlhkosti
doporučená tloušťka: 20 – 30 mikrónů SF / 1 vrstvy

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Vyhněte se kontaktu s kůží a očima a požití. Sledujte bezpečnostní nápisy na obalech. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 
Dodržujte místní bezpečnostní předpisy.

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů:
Výrobek je možno použít pro nátěry hraček pro děti do 3 let. Není určen k nátěrům předmětů přicházejících do styku s potravinami a pitnou vodou. Způsob likvidace 
odpadů a další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Příklady nátěrového postupu:
Nanáší se neředěný ve 2 – 3 vrstvách při teplotě okolí min. +10 °C. Nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vzduchu a nedostatečné větrání zpomalují zasychání. 
Dřevo, korek apod. musí být bez vosku, oleje, tuku, musí být suché, staré nátěry dobře vybroušené, bez prachu. Lak je nutno před použitím řádně promíchat, přecedit 
přes jemné síto. Neředit. 2 – 3x aplikovat PARKETOL štětcem, nebo válečkem, případně stříkáním při pokojové teplotě je doba zasychání mezi jednotlivými nátěry 2 
hodiny (mezi nátěry je vhodné lehké přebroušení) po posledním nátěru je nutno nechat lak vyzrát – 24 hodin nezatěžovat (nepokládat koberec), při nátěrech v tělo-
cvičnách podlahu nezatěžovat 2 – 3 dny. Pomůcky ihned po použití čistíme vodou.
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