Lakování dřevěných podlah laky na vodní
bázi
Jedno a dvousložkové laky na vodní bázi Synteko BASIC, PRO, EXTRA 1K/2K, NovaBEST, a ZERO
2K dodávají dřevěným podlahám finální vzhled a požadované fyzikální vlastnosti. Různé laky jsou
dostupné ve čtyřech stupních lesku: plný mat (2), ultramat (5), mat (20), polomat (45) a lesk (90).
BROUŠENÍ





Zbruste povrch, abyste odstranili staré ošetření a nečistoty ze dřeva. První broušení se
provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce. Vytvořte povrch podlahy tak rovný
jak jen je to možné. Pokud bude podlaha lokálně nerovná, pak toto místo obroušením
vyrovnejte.
Konečné broušení proveďte pomocí papíru nebo mřížky o hrubosti 120 až 150 a s nejmenším
tlakem válce. Pokud je tlak válce příliš velký, může dojít ke vtláčení měkkých částí dřeva.
Stlačená vlákna se pak při lakování budou zvedat do původního stavu.
Před aplikací laku podlahu důkladně vysajte a otřete. Nezapomeňte odstranit prach z lišt,
okenních říms, radiátorů, atd.

ZÁKLADNÍ NÁTĚR





Pro základování použijte Synteko SEALMASTER nebo SEALER (viz jednotlivé Informace o
produktu). První vrstva je určená k uzavření dřeva. Neaplikujte silnou vrstvu na dřeva s menší
schopností absorpce. Nedopusťte, aby na dřevu zůstaly louže laku. Pokud je lak nalit na
podlahu přímo z balení, musí být co nejrychleji roztažen, aby dřevo neabsorbovalo příliš
mnoho vody.
Během základování, pokud je to možné, zajistěte dobré větrání. Pomůže to urychlit čas
schnutí a tím snížit zvednutí vláken. V horkých a suchých klimatických podmínkách naopak
omezte větrání, abyste se vyvarovali příliš rychlému uschnutí a tím vzniku stop po nanášení.
Před mezibroušením vyčkejte, dokud dřevo nemá stejný odstín. Pro mezibroušení použijte
mřížku hrubosti 150 nebo jemnější. Před aplikací vrchního laku podlahu vysajte a otřete.
Nezapomeňte odstranit prach z lišt, okenních říms, radiátorů, atd.

LAKOVÁNÍ








S aplikátorem či válečkem pracujte zlehka, abyste omezili množství vzduchu vmíseného do
laku. Aplikátor používejte metodou „sněhového pluhu,“ plynule s neměnnými pohyby.
Buďte opatrní zejména v rozích a na dalších místech, kde by mohlo být naneseno větší
množství laku. V těchto místech použijte menší štětec. Pokud je relativní vzdušná vlhkost
vysoká a/nebo teplota nízká, snižte množství použitého laku. Pokud je vzdušná vlhkost nízká
a/nebo teplota vzduchu vysoká, pak zvyšte množství použitého laku.
Vždy se vyvarujte přímému slunečnímu svitu na podlahu. Může ohřívat dřevo a podlaha
vyschne příliš rychle.
Po dokončení celého povrchu nechte pootevřené dveře. Vyvarujte se průvanu. Pro vyschnutí
laku postačí běžná cirkulace vzduchu.
Pokud jsou požadovány další vrstvy, nechte lak 4 až 6 hodin vyschnout a proveďte
mezibroušení. Použijte mřížku nebo papír hrubosti 150, vysajte a naneste lak způsobem
popsaným výše.
Neaplikujte více než dvě vrstvy během jednoho dne (základu a/nebo laku), abyste umožnili
laku vyschnout a vyzrát co nejdříve.

