
 

 

 

 

AQUAFLOOR 1K LAK NA 
PARKETY A NÁBYTOK-LESKLÝ 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku AQUAFLOOR 1K LAK NA PARKETY A NÁBYTOK LESKLÝ – jednokomponentný 
akryl-uretánový vodouriediteľný bezfarebný lak pre ochranu a dekoráciu parkiet, 
nábytku a iných drevených, stredne zaťažených povrchov. Vyznačuje sa dlhou 
životnosťou a odolnosťou voči mechanickému zaťaženiu. 

Sortiment AQUAFLOOR 1K lak na parkety a nábytok 

Riedenie Neriedi sa! 

Vzhľad Vyznačuje sa vysokým leskom a plným filmom. Je odolný voči mechanickému 
zaťaženiu, vysokou tvrdosťou. Stupeň lesku 80-90%. Je odolný voči miernym 
chemikáliám. 

Schnutie suchý na dotyk: 30 min. 

suchý na brúsenie: 3-4 hod. 

úplne suchý: 48 hod. 

Obsah pevných látok  cca. 40% 

Viskozita 50-55", HRN EN ISO 2431:2012, DIN 4 pri 20°C 

Výdatnosť cca. 3 m2 / L pri troch náteroch (0,3L/m2) 

Balenie Plastová dóza 1L – Aquafloor 1K lak na parkety a nábytok 

Plastová dóza 3L – Aquafloor 1K lak na parkety a nábytok 

Hustota 1,03 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016) 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty: 

A (i), 140 g/l; max. 120 g/l 

Použitie Používa sa na ochranu a dekoráciu parkiet, nábytku a iných drevených povrchov 

Aplikácia Pred nanesením parketového laku je potrebné pripraviť podklad. Podklad by mal 
byť suchý, zbavený mastnoty, nečistôt a obrúsený (záverečné brúsenie papierom 
č. 150). Po brúsení všetok prach dôkladne odstráňte. Pred použitím lak riadne 
premiešajte! Zmes naneste štetcom alebo špeciálnym valčekom v 3 vrstvách 
(medzivrstvové sušenie 4 hodiny) na suchý, brúsený a odprášený povrch. Lak je 
možné nanášať priamo na drevený podklad ako prvý náter alebo na vrstvu 
základného akrylového laku Aquamaestro primer na parkety. Brúsenie 
medzivrstvy sa vykonáva brúsnym papierom č. 320 alebo jemnejším. Miestnosť, v 
ktorej sa lak nanáša na parkety, je možné používať 24-48 hodín po nanesení 
poslednej vrstvy a náradie je potrebné ihneď po použití umyť vodou. Obal so 
zvyšným lakom by mal byť po čiastočnom použití ihneď uzavretý. 
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Medzináterový interval 3-4 hodiny, pri optimálnych prevádzkových podmienkach 18–22 ° C, relatívna 
vlhkosť vzduchu 40-75%. Teplota v miestnosti nesmie byť nižšia ako 12 ° C. 

Náterový systém I             Aquamaestro akrylový základný náter na parkety (1x) 

              Aquafloor 1K lak na parkety a nábytok (2 - 3x) 

II            Aquafloor 1K lak na parkety a nábytok (3-4x) 

Skladovanie Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia 
pri teplote +5 až +25 ° C. 

Doba skladovania 1,5 roka 

 


