Junckers PRO TECH
Alkydový lak
Junckers PRO TECH je rychleschnoucí lak k profesionálnímu
použití. Poskytuje trvanlivý povrchový nátěr vybroušeným i
neošetřeným dřevěným podlahám. V porovnání s podobnými
výrobky obsahuje rozpouštědla s jemným zápachem a
rozpouštěcí schopností.
Technické údaje:
Typ:

Na
vzduchu
schnoucí
alkydové
rozpouštědlo se slabým zápachem.
0,75 ltr; 2,5 ltr; 5 ltr. a 10 ltr
Bezbarvý
Cca 20 mat
Cca 50 pololesk
Cca 70 lesk
DIN 67 530, 60°
Cca 10 m² / ltr
Štětec, mohérový váleček, aplikátor
+ 10°C
dodává se v konzistenci k přímému
použití. Směs můžete ředit 5-10%
ředidla Junckers THINNER 008.
Při +23° C, 50% relativní vlhkosti
Broušení - cca 6 hodin
Přelakování – po 6 hodin
Nízká zátěž – po 24 hodin
Maximální tvrdosti povrchu dosáhnete
cca za 1 týden.
Použijte ředidlo Junckers THINNER 007.
Vydrží i několik let v originální uzavřené
a nepoškozené nádobě při 20° C.

Balení:
Barva:
Stupeň lesku:
Metoda:
Vydatnost:
Způsob nanášení:
Minimální teplota:
Poměr ředění:
Doba schnutí:

Čištění:
Skladování:

Doporučené množství nátěrů
Povrchy vystavené vysoké zátěži 3 vrstvy, povrchy
vystavené nízké zátěži 2 vrstvy a povrchy určené pro sport 3
vrstvy nátěru Junckers PRO TECH při vydatnosti 10 m²/1 litr.

postupujte podle pokynů v návodu na povrchy ošetřené
voskem nebo jinými polituračními přípravky „Voskované /
politurované podlahy“.
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 neošetřené nebo broušené
povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.
Důležité upozornění:
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na
obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.
LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a
prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení.
ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N – 08 01 11; zbytky tuhé
barvy N – 08 01 11; obal N – 15 01 10. Likvidovat s ostatním
plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o
chemických odpadech.
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 je lak Junckers PRO TECH
klasifikován jako R 10 – Hořlavý. Obsahuje organická ředidla.
R – věty:

10

- Hořlavý

S – věty:

2
23
46

- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Nevdechujte výpary
- Při požití vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení
- Používejte pouze v dobře větraných
prostorách

Pokyny pro použití
Neošetřené / broušené povrchy
Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty,
polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů.
Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností.
Důkladně povrch vysajte.

51

Naneste vrstvu laku Junckers PRO TECH a nechejte
zaschnout. Povrch přebruste jemným brusným papírem o
zrnitosti č. 120–180 podélně po vláknu dřeva. Podlahu
zbavte přebytečného prachu po broušení a vytřete čistou
vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte další 1-2
vrstvy laku Junckers PRO TECH.
Průmyslově lakované podlahy
Důkladně povrch vybruste brusným papírem zrnitosti č.
180–220. Vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a
dobře vyždímaným hadrem. Další nátěry nanášejte až po
zkoušce adheze – prováděné na menším místě ve 4
hodinovém intervalu. Zkoušku adheze provádějte tak, že na
určité místo nanesete druhou a třetí vrstvu nátěru ve 4
hodinovém intervalu a po 24 hodinách vyzkoušejte ostrým
předmětem (např. hranou mince), zda nátěr drží. Pokud je
nátěr v pořádku, můžete povrch podlahy přelakovat druhou a
třetí vrstvou nátěru. Pokud přilnavost není uspokojivá,
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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.
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