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Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom 
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 Parketový Lak Hodvábny Lesk 
 
 extrémne odolný vďaka polyuretánu 
 veľmi dobre odpudzujúci vodu a nečistoty 
 so stabilným leskom 
 
Vlastnosti 
Priehľadný, jednozložkový lak vysoko odolný proti oderu, odolný proti nárazom a našľapovaniu. Vhodný do 
interiérov. Vďaka zosilneniu polyuretánom je obzvlášť odolný a zaťažiteľný. Vysoká stabilita lesku, minimálny 
zápach, ľahká údržba, vysoká odpudivosť vody a nečistôt. Po presušení sa nezliepa. Je tónovatelná v 
centre miešania farieb Hornbach. 
 
Účel použitia 
Ideálne na: Na lakovanie parkiet, drevených podláh, drevených schodísk, drevených dverí a nábytku v 
interiéroch, OSB dosiek. Vhodné aj na korkové obklady stien a podlahy. 
 
Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 
Stupeň lesku 
Hodvábny lesk 
 
Obsiahnuté látky 
Polyuretánová disperzia, voda, aditíva, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión 
zinočnatý. 
 
GIS-kód 
- 
 
Označenie 
- 
 
Odolnost voči světlu 
Veľmi dobrá.  
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interierov. 
 
Riediaci prostriedok 
Voda. Používať neriedený. Pripravený na použitie. 
 
Výdatnosť 
1 liter stačí na cca 9 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného 
náteru na objekte.  
 
Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 6 hodinách. Preschnuté a pripravené na 
chôdzu po cca 24 hodinách. Plná zaťažiteľnosť po cca 1 týždni. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota 
môžu schnutie spomaliť. 
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Náradie 
Akrylový štetec, lakovací valček. 
 
Čistenie náradia 
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom. 
 
Metóda natierania 
Pred použitím dobre premiešajte. Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne nosný. Vlhkosť 
dreva by nemala presahovať 15 %. Odlupujúce sa staré nátery, vrstvy politúry, vosku a ošetrovacích 
prostriedkov odstráňte (odmorením alebo obrúsením). Staré, pevne držiace nátery matne obrúste. Nové 
drevo obrúste na hladko, nášľapné drevá pritom upravte strojovým obrúsením. Následne ich zbavte prachu a 
naneste 2 až 3 nátery laku na parkety. OSB dosky: OSB dosky obrúste, aby boli hladké ako zrkadlo, zbavte 
prachu, potom naneste 2 nátery tenkej vrstvy laku na parkety. Pre optimálne priľnutie laku po dobrom 
vyschnutí 1. náteru vykonajte medzi oboma nátermi prebrúsenie pomocou brusného rúna alebo jemného 
brusného papiera (240), následne dôkladne zbavte prachu. Hrany preglejky a latovky nalakujte viackrát, aby 
cez ne nemohla vnikať vlhkosť! Na ošetrovanie používajte iba neutrálne čistiace prípravky.  
 
Dôležité upozornenia 
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Prepravujt'e 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. 70 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 140 g/l (kategória A/i od 
roku 2010). 
 
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 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 
Prepravujťe 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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