Junckers COMMERCIAL HP
Polyuretanový 2k lak
Junckers COMMERCIAL HP je dvousložkový, polyuretanový,
vodou ředitelný lak určený k lakování předlakovaných nebo
neošetřených, nově instalovaných nebo strojově broušených
dřevěných podlah v komerčních prostorách. Ke zvýraznění
textury dřeva se používá základní lak Junckers PRO SEAL
(viz. technický list). Junckers COMMERCIAL HP je nutné před
použitím smíchat s tužidlem Junckers COMMERCIAL HP
Hardener.

papírem zrnitosti č. 180–220, poté vysajte brusný prach a
vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Proveďte
zkoušku přídržnosti laku. Na malé ploše naneste v intervalu
2-4 hod. 2 nátěry a po 24 hod. se pokuste hranou mince
seškrábnout lak z povrchu. Jestliže je přídržnost laku
dokonalá a vzhled je přijatelný, pokračujte v lakování celé
plochy. V případě nedostatečné přídržnosti laku postupujte
dle informací v sekci „Voskované / politurované podlahy“.

Technické údaje
Typ:
Balení:
Vzhled:
Stupeň lesku:

Voskované / politurované podlahy
Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a
odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení
vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte
brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch
rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte
podle pokynů v návodu na neošeřené, nebo broušené
povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Dvousložkový polyuretanový lak
5 + 0,5 ltr
Bezbarvý
Ultra mat (lesk 10)
Polomat (lesk 50)
Poměr natužení:
Důkladně lak protřepejte a za stálého
míchání přilijte tužidlo v poměru 10 dílů
laku a 1 díl tužidla. Poté lak ihned
použijte.
Lak
ani
natuženou
směs
neřeďte.
Životnost směsi: Natužený lak by měl být spotřebován do 2
hodin. Vyvarujte se používání směsi
překračující tuto dobu.
Způsob nanášení: Štětec, mohérový váleček s krátkým
chlupem nebo aplikátor, stříkání airless
Vydatnost:
Cca 10 – 12 m²/ltr
Doba schnutí:
Povrch je suchý na dotyk po cca 2-3 hod.
při +20°C.
Další nátěr:
Cca po 2–3 hodinách při teplotě +20°C.
Nanášejte maximálně 2 vrstvy za den.
Využíván může být již následující den. Lak
je vytvrzen po 72 hodinách.
Teplota prostředí: +10°C
Čištění:
Vymyjte pomůcky v mýdlové vodě dříve,
než lak zaschne.
Skladování:
Skladovat po dobu 1 roku v originální
uzavřené a nepoškozené nádobě při
+20°C. Nevystavujte přípravek teplotám
pod 0°C.
Doporučený systém nátěru:
Nové, doposud neošetřené dřevěné povrchy nebo dokonale
vybroušené dřevěné povrchy:
Základní nátěr:

1 x Junckers PRELAK
nebo 1 x Junckers PRO SEAL
2 x Junckers COMMERCIAL HP 2k

Finální nátěr:
Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy
Odstraňte s podlahy veškerý prach, vosk, mastnotu,
politurační přípravky a zbytky z mýdlových saponátů. Povrch
přebruste a důkladně vysajte. Naneste základní lak Junckers
PRELAK nebo Junckers PRO SEAL (viz. technické listy) a
ponechte zaschnout. Poté povrch opět přebruste jemným
brusným papírem o zrnitosti č. 120–180 podélně po vláknu
(chlupu) dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po
broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným
hadrem. Poté aplikujte 2 nátěry natuženého laku Junckers
COMMERCIAL HP 2k.
Dřevěné podlahy předlakované základním lakem
Před lakováním se ujistěte o optimální přídržnosti a
dokonalém vzhledu podlahy. Povrch přebruste brusným
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Čištění
Pravidelné běžné čištění provádějte vysáváním nebo mytím
v čisté vodě dokonale vyždímaným hadrem. Vysoce
zašpiněné podlahy umyjte roztokem čistícího prostředku
Junckers Sylva Neutralizer (viz. technický list). Vodu
používejte opatrně, pouze vlhkým hadrem. Nepoužívejte
saponáty a čistidla. Nově lakované podlahy nesmí být čištěny
po dobu min. 3 dnů po lakování. Gumové stopy podrážek
odstraňte použitím lakového benzínu nebo minerálním
terpentýnem.
Důležité upozornění:
Před použitím čtěte informace
bezpečnostní kroky.
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LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné
nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý
plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY
ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12,
obal 15 01 02.
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný
oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb.
v platném znění není výrobek Junckers COMMERCIAL HP
klasifikován jako nebezpečný. S–věty: 62 - Při požití
nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah
dětí.
V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je
výrobek Junckers COMMERCIAL HP Hardener
klasifikován jako Xi – dráždivý. Obsahuje
polyfunkční isokyanát. R–věty: 43 - Může vyvolat
senzibilizaci při styku s kůží. S – věty: 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; 24 - Zamezte
styku s kůží; 36 - Používejte vhodný ochranný
oděv; 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice;
46 - Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.
DOVOZCE:
HEMAX TRADING, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov
Tel/fax: +420 554 614 514
e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz

