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TECHNICKÝ LIST 

PARKETTI-ÄSSÄ 50 

Rýchlo schnúci podlahový lak 

 

POPIS VÝROBKU   

Vodou riediteľný polyuretánovo-akrylátový lak pre použitie v interiéri.  

   

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE   

• Parketové a drevené podlahy a iné drevené povrchy v interiéri 

vystavené ľahkému mechanickému a chemickému namáhaniu.   

• Na základné, vrchné a údržbové lakovanie brúsených drevených 

povrchov v interiéri. Tiež vhodný na údržbu predtým natieraných 

drevených podláh. Najskôr otestujte výrobok na malej ploche, aby ste 

sa uistili o jeho vhodnosti pre daný povrch.   

 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE   

   

KONEČNÝ EFEKT  Pololesklý.  

FAREBNÝ ROZSAH  Nie je tónovateľný.  

OBJEMOVÁ SUŠINA  30%.  

HUSTOTA   Približne 1,0 kg/l, ISO 2811.  

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ  Pri aplikácii štetcom 7-10 m2/l. Pri aplikácii valčekom 8-10 

m2/l. Pri aplikácii plsťovou stierkou 10-12 m2/l. Pri aplikácii 

oceľovou stierkou 20-25 m2/l.  

DOBA SCHNUTIA  Doby schnutia sú uvedené v jednotlivých pracovných krokoch 

v návode na použitie. Suchý na použitie po približne 12 

hodinách od poslednej aplikácie. Vyhnite sa ťažkému 

namáhaniu počas prvého týždňa. Vyhnite sa kladeniu vecí, 

ktoré zabraňujú schnutiu (ako sú napr. koberce) počas prvého 

týždňa.  

RIEDIDLO  Voda.  

APLIKÁCIA  Polomatný a pololesklý: Aplikujte stierkou, štetcom alebo 

valčekom s krátkym vlasom.  

ČISTENIE NÁRADIA  Najskôr odstráňte prebytočný lak z náradia. Náradie čistite 

ihneď po ukončení prác vodou. Čistič náradia Pensselipesu sa 

odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutého laku.  
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ODOLNOSŤ  Chemická: Odoláva utieraniu s napríklad White Spirit. 
Neodoláva riedidlám.  
Voči umývaniu: Výborná so všetkými bežnými čistiacimi 

prostriedkami, SFS 3755.  

BALENIE  1 l, 5 l, 10 l.  

SKLADOVANIE   Chráňte pred mrazom.  

 

NÁVOD NA POUŽITIE:   

PODMIENKY APLIKÁCIE:  

Drevený povrch musí byť suchý a zbavený nečistôt, vosku alebo mastnoty. Teplota vzduchu a 

povrchu by mala byť aspoň +15°C a relatívna vlhkosť vzduchu v rozpätí 30-80%.  

  

PRÍPRAVA POVRCHU: 

Podlahu prebrúste (brúsny papier 100 alebo 120) v smere štruktúry dreva, alebo dopadajúceho 

svetla z okien. Prach po brúsení dôkladne odstráňte vysávačom.  

  

ZÁKLADOVANIE:  

Penetrácia brúsených holých drevených podláh: Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a 

občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Nalejte lak na podlahu a pevne rozotrite nerezovým 

hladidlom v smere štruktúry dreva. Nechajte zaschnúť približne 1 hodinu a v prípade potreby 

prebrúste (brúsny papier 150). Prach po brúsení dôkladne odstráňte vysávačom. Na podlahu 

aplikujte oceľovým hladidlom 1-2 vrstvy podlahového laku. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte 

povrch zaschnúť 30-60 minút.  

  

Priemyselne ošetrené alebo predtým lakované/natreté drevené podlahy: Podlahový lak 

Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Vyčistite mierne 

opotrebovanú drevenú podlahu od nečistôt, vosku a mastnoty. Prebrúste povrch v zlom stave na 

holé drevo a naneste lak, ako je uvedené vyššie. Povrch zmatnite brúskou (brúsny papier 120 alebo 

150). Brúsny prach dôkladne odstráňte vysávačom a utrite vlhkou čistou handričkou, ktorá nepúšťa 

vlákna. Pred lakovaním skontrolujte vhodnosť Parketti–Ässä nalakovaním malej skúšobnej plochy. 

Naneste podlahový lak Parketti-Ässä 2-3 krát pomocou flotex alebo mohérovej špachtle, alebo 1-2 

krát s valčekom. (POZOR: Aplikácia valčekom sa neodporúča pre lesklý lak.)  

  

Nerovné drevené podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie 

dôkladne premiešajte. Nerovné drevené podlahy lakujte pomocou štetca. Najskôr naneste tenkú 

vrstvu a nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu. Pokračujte postupne po niekoľkých doskách v smere 

štruktúry dreva. Lak rozotierajte rovnomerne, vyvarujte sa nanášaniu krúživými pohybmi. 

Prebrúste povrch a dôkladne odstráňte brúsny prach. Naneste druhú vrstvu a nechajte zaschnúť 

približne 3 hodiny pred aplikáciou tretej vrstvy. Tretia vrstva by mala byť hrubšia.  

  

 

 

 

 

 



 

Dátum vydania: 10.08.2021  Dátum revízie: 08.10.2021  Strana 3 z 4  

TECHNICKÝ LIST 

PARKETTI-ÄSSÄ 50 

Rýchlo schnúci podlahový lak 

 

LAKOVANIE:   

Prvá vrstva laku na brúsené drevené podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a 

občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Nalejte lak na podlahu a pevne rozotrite nerezovým 

hladidlom v smere štruktúry dreva. Nechajte zaschnúť približne 1 hodinu a v prípade potreby 

prebrúste (brúsny papier 150). Prach po brúsení dôkladne odstráňte vysávačom. Aplikujte ďalšiu  

1 alebo 2 vrstvy podlahového laku oceľovým hladidlom a medzi jednotlivými vrstvami nechajte 

povrch zaschnúť 30-60 minút.  

  

Vrchná vrstva laku pre morené alebo lakované podlahy:   Podlahový lak Parketti-Ässä pred 

použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Naneste dve alebo tri vrchné vrstvy laku  

Parketti-Ässä pomocou flotex alebo mohérovej špachtle alebo jednu alebo dve vrstvy pomocou 

valčeka.  

  

Údržbové lakovanie: Priemyselne lakované alebo predtým lakované/natreté parkety 

alebo drevené podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie 

dôkladne premiešajte. Vyčistite priemyselne lakovanú alebo predtým lakovanú/natretú, mierne 

opotrebovanú drevenú podlahu od nečistôt, vosku a mastnoty. Prebrúste povrch v zlom stave na 

holé drevo a naneste lak, ako je uvedené vyššie. Povrch zmatnite brúskou (brúsny papier 120 alebo 

150). Brúsny prach dôkladne odstráňte vysávačom a utrite vlhkou čistou handričkou, ktorá nepúšťa 

vlákna. Pred lakovaním celej podlahy otestujte vhodnosť Parketti–Ässä pre vašu starú podlahu 

nalakovaním malej skúšobnej plochy. Naneste 2-3 vrstvy podlahového laku Parketti-Ässä pomocou 

flotex alebo mohérovej špachtle, alebo 1-2 vrstvy valčekom.   

  

Nerovné drevené podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie 

dôkladne premiešajte. Nerovné drevené podlahy lakujte pomocou štetca. Najskôr naneste tenkú 

vrstvu a nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu. Pokračujte postupne po niekoľkých doskách v smere 

štruktúry dreva. Lak rozotierajte pomaly a jemne, vyvarujte sa nanášaniu krúživými pohybmi. 

Prebrúste povrch a dôkladne odstráňte brúsny prach. Naneste druhú vrstvu a nechajte zaschnúť 

približne 3 hodiny pred aplikáciou tretej vrstvy. Tretia vrstva by mala byť hrubšia.  

  

POKYNY PRE ÚDRŽBU: 

Lakovaný povrch dosiahne svoj konečný vzhľad a chemickú odolnosť približne po týždni od 

povrchovej úpravy. Vyhnite sa čisteniu podlahy počas tejto doby. Povrch čistite kefou, mopom alebo 

handričkou na prach. Znečistené povrchy je možné čistiť neutrálnym (pH 6-8) čistiacim 

prostriedkom.  
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:  

Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Recyklujte 

prázdne, suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.  

  

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:  

Noste ochranné rukavice Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-

metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) 

(C (M) IT/MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok 

na konzerváciu počas skladovania. Obsahuje: reakčná hmota: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu 

[ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)). 

  

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191  

2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com  

  

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43  

40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk   

   
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú 
uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe 
požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý 
a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené 
používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie 
uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.   

http://www.tikkurila.com/
http://www.tikkurila.com/

