
PREMIUM	COAT	
Akrylový	lazúrový	lak	s	hodvábnym	leskom	

Charakteristika	

Transparentný	lazúrový	lak	na	drevo	v	interiéri.	Produkt	je	určený	najmä	na	drevené	fasády	a	
stropy.	 Zvýrazňuje	 prirodzenú	 farbu	 dreva.	 Tixotropná	 formula	 umožňuje	 jednoduché	
nanášanie	 bez	 šmúh	 a	 stekania	 aj	 na	 ťažko	 dostupných	 miestach.	 Náter	 ma	 vynikajúce	
impregnačné	 vlastnosti.	 Vytvára	 na	 povrchu	 vrstvu,	 ktorá	 chráni	 drevo	 pred	 prachom	 a	
nečistotami	a	je	jednoduchá	na	čistenie.
	

Zloženie:	 	 	 samokrížiace	akrylové	živice	
Hustota	pri	20°C:	 	 cca	1,02	kg/l	
Hrúbka	vrstvy:	 	 cca	60	μ	nasucho		
Doba	schnutia:	 	 Pri	teplote	20	°C	a	vlhkosti	RH	65%	suchý	po	cca	1	hodine,		 	
	 	 	 	 suchý	na	dotyk	po	cca	2-3	hodinách	Čas	schnutia	/	nanesenia		 	
	 	 	 	 ďalšej	vrstvy	závisí	od	typu	a	druhu	dreva	a	podmienok	lakovania.		
Možnosť	nanášania	
druhej	vrstvy:	 	 po	cca	2-3	hod.	
Lesk:	 	 	 	 lesklý	
Obsah	pevných	častíc:	 cca	30%	objemu	
Výdatnosť:	 	 	 15-20	m2/1	l,	vo	veľkej	miere	závisí	od	druhu	a	typu	dreva	a	od		
	 	 	 	 spôsobu	nanášania	prostriedku.	

Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	
- rýchloschnúci	
- chráni	interiérové	drevo	pred	znečistením	
- dobrá	aplikovateľnosť	
- priateľský	k	životnému	prostrediu	
- reguluje	vlhkosť	dreva	
- zanecháva	prirodzenú	farbu	dreva	
- tixotropná	formula

Určenia	
- steny	a	stropy	v	interiéri	

Odtiene	
- bezfarebný		
- biely	
- 7	transparentných	odtieňov	
- 6	sivých	odtieňov	

Balenia	
- 5	l	
- 20	l	



Metódy	nanášania	

Štetec	/	hydrodynamický	nástrek	/	hydrodynamicko-pneumatický	nástrek	(airmix)	/	pištoľ		

Príprava	povrchu	

ovrch,	 na	 ktorý	 má	 byť	 výrobok	 nanesený,	 musí	 byť	 čistý,	 odmastený	 a	 suchý.	 Maximálna	
vlhkosť	 dreva	 nemôže	 byť	 vyššia	 ako	 15%.	 Pred	 použitím	 výrobok	 poriadne	 premiešajte	 a	
skontrolujte	jeho	farbu.		

Aplikácia	

Produkt	aplikujte	priamo	na	surové	drevo.	Vďaka	jeho	tixotropným	vlasnostiam	sa	náter	dobre	
rozotiera	po	povrchu.	Pri	aplikácii	štetcom	alebo	valčekom	odporúčame	naniesť	jednu	vrstvu	
produktu	na	drevené	stropy	a	dve	vrstvy	produktu	na	drevené	interiérové	steny.	Pri	aplikácii	
striekaním	použite	jednu	vrstvu	v	hrúbke	100	μm	mokrého	podkladu.	Pred	nanášaním	ďalších	
vrstiev	výrobku	sa	odporúča	prebrúsiť	povrch	brúsnym	papierom	P180-P220,	s	cieľom	zaistiť	
lepšiu	 priľnavosť	 produktu.	 Po	 nanesení	 prvej	 vrstvy	 produktu	 nechajte	 prvky	 vyschnúť	
30-60	minút.	Pri	aplikácii	striekanám	prvky	schnú	2-3	hodiny.	Úplné	vytvrdnutie	povrchu	trvá	
14	dní.	Prvky	natreté	produktuom	Premium	Coat	sa	odporúča	ošetrovať	raz	ročne	pomocou	
prípravku	P.K.	Cleaner	NS	90	z	rady	Koopmans.

Bezpečnostné	prostriedky	

Ochrana	pokožky	–	používajte	vhodné	ochranné	rukavice.	  
Ochrana	tváre	–	ak	je	to	potrebné,	použite	ochranné	okuliare.		

Odporúčania	

Produkt	 je	 pripravený	 na	 použitie.	 Nepridávajte	 do	 výrobku	 cudzie	 zložky.	 Neaplikujte	 pri	
teplote	nižšej	ako	10°C	a	vyššej	ako	25°C	a	pri	 relatívnej	vlhkosti	vyššej	než	85%.	Pracovné	
nástroje	 čistite	 vodou.	 Skladujte	 v	 originálnom,	 uzavretom	 balení,	 v	 suchej	 a	 chladnej	
miestnosti,	 pri	 teplote	 vyššej	 ako	 5°C.	 Dátum	 spotreby	 je	 uvedený	 na	 balení	 (mesiac/rok).	
Karta	 bezpečnostných	 údajov,	 ktorá	 obsahuje	 informácie	 o	 bezpečnosti,	 je	 dostupná	 u	
dodávateľa	výrobku.	Ochrana	pokožky	–	používajte	vhodné	ochranné	rukavice.	Ochrana	tváre	
–	ak	je	to	potrebné,	použite	ochranné	okuliare.		



Atesty,	certifikáty,	dokumenty	

Karta	bezpečnostných	údajov,	 ktorá	obsahuje	údaje	 o	bezpečnosti	 je	 dostupná	u	dodávateľa	
výrobku.	

Doplňujúce	informácie	

Informácie	 uvedené	 v	 technickom	 liste	 nie	 je	 možné	 považovať	 za	 špecimikáciu.	 Uvedené	
informácie	negarantujú	získanie	vlastností	výrobku.	 Ich	účelom	 je	zaistiť	optimálne	použitie	
výrobku.	Technické	údaje	uvedené	v	technickom	liste	boli	vyhotovené	na	základe	aktuálnych	
poznatkov,	 sú	 presné	 a	 pravdivé,	 avšak	 výrobca	 nezodpovedá	 za	 skladovanie,	 prepravu	 a	
aplikáciu	výrobku.	Z	tohto	dôvodu	uvedené	informácie	nie	je	možné	považovať	v	zmysle	práva	
za	 záväzné	 z	 titulu	 záruky.	 P.K.	 KOOPMANS	 LAKFABRIKEN	 BV	 si	 vyhradzuje	 právo	 nanášať	
zmeny	do	technického	listu	bez	predchádzajúceho	upozornenia.	Všetky	predchádzajúce	verzie	
tohto	 dokumentu	 strácajú	 platnosť	 v	 momente	 publikovania	 novej	 verzie	 technicého	 listu.	
Vylučuje	sa	zodpovednosť	vyplývajúca	z	uvedených	údajov.		

Verzia	listu:	 	 	 4	
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