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prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu 
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. 
Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
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HORNBACH StyleColor Číry lak ku kriedovým farbám mat 
 
 nezapácha 
 odolný proti nárazom 
 vodouriediteľný 
 
Vlastnosti 
Vysoko kvalitný jednozložkový číry lak na akrylovej báze, bez zápachu, s vysokou odolnosťou voči oderu, 
určený do interiéru. Tento číry lak je mimoriadne odolný a vysoko zaťažiteľný. Jeho mimoriadna odolnosť voči 
nárazom a poškriabaniu, rovnako ako jeho voduodpudivé vlastnosti z neho robí dokonalú ochranu mechanicky 
namáhaných kusov nábytku a ďalších drevených plôch. Konečným ochranným náterom čírym lakom získajú 
povrchy ošetrené kriedovou farbou ochranný film, ktorý umožňuje ich následné čistenie. 
 
Účel použitia 
V interiéri. 
Ideálny na drevený nábytok a drevené povrchy, napríklad dvere či nábytok. Veľmi dobre sa hodí aj ako 
konečná ochranná vrstva pre povrchy a nábytok natreté kriedovou farbou.  
 
Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 
Stupeň lesku 
Matná 
 
Obsiahnuté látky 
Akrylátová disperzia, voda, glykoéter, silikáty, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-
3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý. 
 
Odolnost voči světlu 
- 
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interierov. 
 
Riediaci prostriedok 
Voda 
 
Výdatnosť 
1 liter stačí na cca 8 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej 
aplikácie na príslušnom objekte. 
 
Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Povrch je zaschnutý po cca 1 – 2 hodinách. Pretierateľný po cca 6 
hodinách. Zaschnutý po cca 24 hodinách. Plná zaťažiteľnosť po cca 1 týždni. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia 
teplota môžu schnutie spomaliť. 
 
Náradie 
Štetec, valček. 
 
 
Čistenie náradia 

http://www.hornbach.sk/
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Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom. 
 
Metóda natierania  
Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať  
15 %.  
 
Pred použitím dobre premiešajte. Aplikácia na kriedovú farbu: Staršie a odlupujúce sa nátery, jednotlivé 
vrstvy vosku a iných ochranných prostriedkov dokonale odstráňte (mechanicky alebo chemicky). Na povrch, 
ošetrený kriedovou farbou, po úplnom zaschnutí pomocou špeciálneho štetca/valčeka na vodouriediteľné laky 
naneste prvý náter čírym lakom. Prvú vrstvu nechajte 6 hodín schnúť, až potom nanášajte druhú vrstvu číreho 
laku.  
Aplikácia na surové drevo: Povrch dreva obrúste dohladka a očistite ho od prachu. Následne v odstupe 6 
hodín naneste pomocou špeciálneho štetca/valčeka na vodouriediteľné laky dva nátery čírym lakom. Povrch 
obrúste jemným brúsnym papierom (zrnitosť 240) a dokonale ho očistite od prachu. Napokon naneste 
záverečnú vrstvu laku.  
Na zaručenie optimálnej priľnavosti prvej, resp. druhej vrstvy laku odporúčame povrch prebrúsiť jemným 
brúsnym papierom (so zrnitosťou 240) a následne dokonale očistiť od prachu.  
 
Dôležité upozornenia 
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej 
polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, 
chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. 
 
Bezpečnostné pokyny 
Doplňujúce informácie: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.  
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 60 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 140 g/l (kategória A/i od 
roku 2010). Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421248708111. Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrob-ku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte 
všetky pokyny a dodržiavajte ich. Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v 
suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
 
Skladovanie 
Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po 
použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo 
najskôr. 
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