
 Kährs Lacquer Silkmatt-PRE RENOVÁCIU PODLÁH  

KÄHRS LAK je jednozložkový polyuretán / akrylát na vodnej báze, určený pre 

renováciu drevených podláh Kährs s povrchovou úpravou v saténovom laku.  

Aplikuje sa valčekom, kefou alebo špeciálnym  

aplikátorom. Užitím prípravku KÄHRS LAK zaistíte  

vašej podlahe dlhú životnosť, odolnosť pred mechanickým  

opotrebením i škodlivými vplyvmi bežne používaných 

čistiacich prostriedkov. Prípravok je vhodný pre domáce  

i komerčné priestory.  

 
 

Poznámka: Pre podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matnom laku alebo  

pre športové podlahy Kährs je určený prípravok Kährs matný lak.  

Návod na použitie:  

 Pred aplikáciou prípravku KÄHRS LAK zbavte podlahu všetkých nečistôt.  

 V závislosti na miere opotrebenia existujúceho povrchu možno riešiť 

medzibrusom alebo celkovým zbrúsením povrchu. 

 Teplota podlahy musí byť medzi 14 až 28 ˚ C. Ideálna teplota je 20 ˚C  

s relatívnou vlhkosťou 55%.  

 Nádobu s prípravkom pred použitím pretrepte, potom otvorte a nechajte  

ju takto chvíľu odstavenú.  

 Aplikujte prípravok najskôr na malú plochu podlahy a vyskúšajte dobrú 

priľnavosť a farebnú stálosť podlahy.  

Odporúčané dávkovanie:  

1. Aplikácia prípravku KÄHRS LAK na nezbrúsenú podlahu  

   (s medzibrusom)  

Nanášame 1 vrstvu prípravku. Odporúčané množstvo je 0,1l prípravku / 1m
2 

 

2. Aplikácia prípravku KÄHRS LAK na zbrúsenú podlahu:  

Nanášame 2 až 3 vrstvy prípravku. Po aplikácii prvej vrstvy na podlahu je 
nutné urobiť medzibrus.  

 

 



Minimálne odporúčané množstvo je 0,25 l prípravku / 1m2.  

Pozor: nasledujúce 4 týždne po aplikácii sa snažte o maximálnu šetrnosť pri 
užívaní podlahy.  

Následná starostlivosť a údržba:  

 Nevstupujte na podlahu 8 hodín po aplikácii.  

 24 hodín po aplikácii môžu byť na podlahu položené ľahké predmety. 
 4 dni po aplikácii môžu byť na podlahu položené koberce a ťažšie predmety.  

 Vysávať podlahu môžete najskôr 4 dni po aplikácii, následné umytie podlahy 

prípravkom Kährs Cleaner môžete urobiť najskôr 3 týždne po aplikácii.  

 Iné alkalické čistiace prostriedky môžete použiť tiež najskôr 3 týždne  

po aplikácii.  



Ochrana zdravia a životného prostredia:  

Prípravok KÄHRS LAK nijako neohrozuje vaše zdravie a životné prostredie. Pri užití 
prípravku je nutné dodržiavať bežné opatrenia pre zaobchádzanie s chemickými 

prostriedkami:  

-Zaistite adekvátne vetranie miestností  

-Používajte ochranné rukavice a okuliare  

-Pri styku prípravku s pokožkou umyte postihnuté miesto vodou a mydlom  

-Pri zasiahnutí očí vypláchnite veľkým množstvom vody  

Technická špecifikácia:  

Artiklové číslo:   710521 (1l), 710519 (5l)  
Druh laku:    polyuretánovo – akrylátová disperzia  

Viskozita:    21 – 22 S (FC 4, 20˚C)  
Množstvo pevných  

látok v objeme:   32%  
Váha:    1,1kg/l  

Dávkovanie:   1l / 8 až 10m2 / 1 vrstva  

Doba schnutia:   30 – 60 minút, nasledujúca vrstva 2 – 4 hodiny  
pH:     8  
Stupeň lesku:   45  

Trvanlivosť:   neotvorená fľaša 12 mesiacov. Min. teplota 15˚C.  
Odolnosť proti  

chemikáliám:   Prostriedok je odolný voči vode a bežne používaným  

 
Odolnosť proti oderu:  0,4 – 0,65 (norma DIN číslo 18032, časť 2)  
Údržba nástrojov po aplikácii:  Nástroje umyte vodou pred zatvrdnutím prípravku. 

Toxicita:    nie je škodlivý Horľavosť: nie je horľavý Balenie: 1l, 5l  

       čistiacim  prípravkom.  Nie  je  odolný  proti  
                        opakovanému  použitiu  silných  čistiacich  

                       prostriedkov.       

Mrazuvzdornosť:        áno       


