INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 08.02.2015

strato easy 301/302
1

POPIS PRODUKTU
Jednokomponentní parketový lak na vodní bázi. Pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, s
redukovaným obsahem emisí, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.
Na bázi vysoce kvalitních akrylátových disperzí. Zachovává dřevu jeho přirozenou barvu. Giscode W2+. Odpovídá
ÖNORM C 2354 Klasse A.
301: Hedvábně matný
302: Matný
Všeobecné stavební povolení dle normy DIN/EN 14342: abZ-Nr. Z-157.10-157

2

OBLASTI POUŽITÍ
Vhodný pro lakování dřevěných podlah a parket v běžně zatěžovaných prostorách domácnosti. V případě obavy z
bočního klížení se doporučuje provést základní lakování některým ze základních laků strato.

3

POUŽITÍ
Lak dobře protřepat. strato easy 30x nanést stejnoměrně lakovacím válečkem Aquatop ve 2-3 vrstvách. Mezi
jednotlivými vrstvami provádět mezibrus brusnou mřížkou 120.
Upozornění:
- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových
zbytků a bez prachu.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.

4

SPOTŘEBA
cca 120-130 ml/m² (Vydatnost: 8 m²/l).
Pro dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat syté nátěry. Na silně savých površích je v
závislosti na savosti zvýšená spotřeba při základní vrstvě možná.

5

DOBA SCHNUTÍ
Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu
vzduchu).
Pro dobro dřeva a pro zamezení přílišného bobtnání se doporučuje provést jeden nátěr laku na vodní bázi za den.
Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.
Plochu v prvních 3 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.
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ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ
Po důkladném vytvrzení laku používat pro běžné čištění euku clean a pro ošetřování produktu euku wax.
Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.

7

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu.
Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

8

TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: voda, polyakrylát, glykolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva.
voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.
ADR/RID: žádná nebezpečí.
CLP: žádné označení nutné.
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat
mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

9

10

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
-

Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem
šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.

-

Čištění nářadí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se
zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:
- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.
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Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce pro Českou republiku
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
Telefon:
+420 / 515 227 272
Fax:
+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozb ývají
veškeré předchozí verze svoji platnost.
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