
Technický lisT

kiVA inTeRiOR lAcQUeR

 

■ POPIS  
Vodouředitelný, nežloutnoucí akrylátový lak pro vnitřní použití 
na dřevěné povrchy. KiVa interior Lacquer je dostupná 
v lesklém, pololesklém a polomatném provedení, tónovatelná 
v různých odstínech. Vyzrálý lak se vyznačuje značnou odolností 
proti mechanickému poškození.
 

■ PŘÍKLADY POUŽITĺ
nábytek jako jsou stoly, stoličky, police na knihy apod., hračky, 
dřevěné panelové stěny a stropy, dveře a jiné dřevěné povrchy. 
Vhodný na ochranné lakovaní mořených povrchů. není vhodný 
na podlahy. 
 

■ TECHNICKÉ ÚDAJE

 

■ NÁVOD NA POUŽITĺ 
Příprava podkladu:
Dřevěný povrch musí být suchý a očistěný od nečistoty, vosku, 
mastnoty a uvolněného materiálu. nové dřevěné povrchy navlhčete 
s čistou vodou tak, aby se chĺoupky vzpružily a po vyschnutí je 
odstraňte brusným papírem a odstraňte prach po broušení. odstraňte 
zbytek laku a nátěru, který se odlupuje. Jako čistící prostředek 
použijte MaaLiPeSu a na vyspravení prasklin, děr a trhlin dřevěných 
povrchů použijte PreSto nebo SPaKKeLi. Zabezpečte, aby všechny 
tmelené a lesklé povrchy byly důkladně přebroušeny. 

Podmínky pro lakování: natíraný povrch musí být suchý, teplota 
vzduchu a povrchu by měla být nejméně +10 ºc a relativní vlhkost 
vzduchu nižší než 80 %. 
 
Lakování: Lak před použitím zlehka promíchejte. aplikujte 2 až 
3 nátěry KiVa interior Lacquer v závislosti na povrchu a na 
požadovaném odstínu. Výrobek aplikujte ve směru růstu dřeva 
a vždy jako jednu souvislou plochu, aby jste předešli překrývání 
odstínů. Konečný efekt odstínu závisí na typu dřeva, původní 
barvě dřeva a tvrdosti. Požadovaný odstín a stupeň lesklosti 
obyčejně dosáhnete po dvouch nátěrech. 
 
Čištění nářadí: nářadí očistěte vodou. 

■  PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle 
místních předpisů. tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy pro nebezpečný odpad. 

■  ZDRAVOTNĺ A BEZPEČNOSTNĺ 
KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Výrobek není klasifikovaný jako zdraví škodlivý. S výrobkem 
manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu 
s pokožkou a vdechovaní prachu ze stříkání. 

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. 
  

■ PŘEPRAVNĺ INFORMACE
aDr/riD
chraňte před mrazem.
 

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:
tikkurila s.r.o., Minická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com

Výše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních 
testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu 
uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena 
systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 
a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, 
které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo 
nevhodným použitím.

Vydatnost: 
 

Sušina:

Hustota:

Aplikace: 
 
 
 
 

Doba zasychání 
při 23 °C a relativní 

vlhkosti vzduchu 50 % 
 

Konečný efekt:

Báze:

Rozsah odstínů:

Otěruvzdornost:

Chemická odolnost: 

Balení:

8–14 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je 
závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti 
povrchu a způsobu aplikace

kolem 32 %

1,0 kg/l

Štětcem nebo stříkáním. Polyesterové 
nebo nylonové štětce jsou nejlepší pro 
natírání KiVa interior Lacquer. 
Ředění: je-li to nutné zřeďte do 5 % 
vodou. 

Běžně zaschlý na dotek po ½ hodině 
a přetíratelný po 2 až 3 hodinách. 
Lak úplně vytvrdne přibližně po 14-ti 
dnech. Vyhněte se těžkému namáhání 
a pokládání předmětů po dobu tvrdnutí. 

Lesk, pololesk, polomat 

eP 

Vzorkovnice tikkurila interior Lacquer

Dobrá. (Din 53778)

Dobrá. (iSo 2812-1). rozlitou kávu 
nebo čaj je nutné ihned utřít.

10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l 


