
Priama adhézia bez 
veľkej predúpravy(1). 

Vhodný pre rozličné 
podlahoviny.

Profesionálny lak na renováciu a parkety a
podláh

na dvojzložkovej báze
ÚČEL POUŽITIA A POPIS
 Lak na renováciu  pre parkety zaistí trvanlivé konzervovanie povrchu 

pre lakované, naolejované, lakované  a  olejované parketové 
podlahoviny, laminátové a PVC-podlahoviny, Vynilové podlshy ktoré sú
silne opotrebené alebo matné(2). Aplikovanie sa uskutoční bez väčšej 
pred úpravy. Odporúča sa iba čistenie, odmastenie alebo ľahké 
obrúsenie.

 Špeciálna formula výrobku s pridanou tvrdiacou prísadou  tužifdlom 
spôsobuje vysokú zmáčavosť a zaručuje perfektnú priľnavosť a veľkú  
odolnosť proti mechanickému a chemickému zaťaženiu.

 Lak na renováciu sa dá použiť jednoducho a rýchlo: Výrobok sa priamo
a bez základného náteru nanáša na povrch. Vďaka nanášaniu 
iba jednej vrstvy sú ošetrené podlahy rýchlo znovu pochôdzné. 

 Dostupný v 2 variantoch: hodvábny lesk  a matný
(2).  Opotrebenie: stopy po chodení, povrchové škrabance, jemné 
škrabance, matný povrch.
* Informácia o emisii prchavých substancií vo vnútorných priestoroch 
s toxicitou pri inhalačnej expozícii na škále od A+ (veľmi slabá emisia) do C 
(silná emisia)

Lak na renováciu a na 
parkety pre lakované, 
naolejované, lakované 
a olejované parketové 
podlahoviny, podlahoviny
z laminátu a PVC aVynilu.



Kašíruje škrabance, 
dodáva matným 
povrchom nový lesk



Perfektná priľnavosť po  
jednom nanesení



Bez základného náteru



Extremne odolný proti 
škrabancom a fľakom



Vysoká plnivosť



Pochôdzný po 8-12hod.



Nezapácha , neutrálny.



Piktogram A+

PRÍPRAVA PODKLADU
(1).Príprava je závislá od druhu a stavu podlahoviny, ktorá sa má renovovať.
 Pri lakovaných alebo zo strany výrobcu upravených  parketových 

podlahovinách
Celý povrch obrúsiť brúsnym papierom (120 zrnitosť). Brúsny prach 
starostlivo odstrániť, s handrou, nasiaknutou riedidlom Syntilac od firmy 
BLANCHON alebo alkoholom, jemne odmastiť. Pred aplikáciou laku na 
renováciu a na parkety musí povrch byť čistý a suchý.
 Pri naolejovaných, predbežne naolejovaných (zo strany výrobcu) 

parketových podlahovinách, podlahovinách z laminátu a PVC
Povrch ošetrovať tanierovou brúskou (béžový alebo červený pad).
POZOR: nesmie sa použiť brúsny papier, lebo by mohol poškodiť podlahu.
Brúsny prach starostlivo odstrániť. Podlahu následne odmastiť  prípravkom 
BLANCHON POLISH REMOVER (B91) alebo alkoholom. Pred aplikáciou 
laku na renováciu a na parkety musí povrch byť čistý a suchý.
 Pred aplikáciou uskutočniť test na priľnavosť. Ďalšie informácie Vám 

poskytne náš technický zákaznícky servis.
POZOR: Nepoužívať na voskovanom alebo ľanovým olejom ošetrenom 
parkete, ani na linoleovej podlahovine.
Dôležité: Lakované parketové podlahoviny s viditeľne poškodeným 
povrchom dreva musia sa predtým úplne obrúsiť.

SPRACOVANIE A POUŽITIE
Zmes

 Lak na renováciu a na parkety dobre potrepať a potom nasledovne 
miešať v pomere: 0,25 l TUŽIDLA (komponent B) na 2,5 l laku na renováciu
a na parkety (komponent A), 1 diel tužidla na 10 dielov laku na renováciu 
a na parkety (podľa objemu).
 Po pridaní tužidla ihneď 2 až 3 minúty starostlivo premiešať. Zmes na 
lakovanie  je teraz hotová na používanie a  1,5 hodiny  použiteľná.
 Dôležité: Oba komponenty na zmes na lakovanie  sú špeciálne na 
seba zladené a nesmú sa miešať s inými výrobkami. Zmes na LAKOVANIE 
nikdy nepoužiť bez TUŽIDLA. 
 Za normálnych podmienok používania nie je potrebné zmes zriediť.
Aplikácia

 Parkety nelakovať pri teplotách podlahy pod 12oC a relatívnej 
vlhkosti vzduchu nad 85% (podľa platnej jednotnej technickej 
dokumentácie).  Vlhkosť dreva by mala byť maximálne 11%. Spracovávať 
len v dobre vetraných priestoroch.
 Výrobok nanášať v 1 vrstve rovnomerne a „dosýta“ (12m2/l) valčekom, 
plochým štetcom  alebo kefou (pre hrany alebo malé plochy).
 Keď  naolejovaný parket po usušení prvej vrstvy neukazuje jednotný 



obraz povrchu, naniesť druhú vrstvu  laku na renováciu a na parkety. 
Povrchy predtým ľahko obrúsiť (120 zrnitosť) a brúsny prach starostlivo 
odstrániť. Medzi nanesením  jednotlivých vrstiev by malo byť maximálne 48 
hodín. 

2-zložková zmes na zapečatenie

Čistenie pracovných nástrojov

 Hneď po použití očistiť vodou.
 Takto chránime životné 

prostredie.
 Pracovný materiál po použití nechať starostlivo odkvapkať. Dobre 

utrieť.
 Vymyť v nádobe s veľmi  malým množstvom  vody. Vzápätí vodu 

nechať odpariť sa.
 Suchú usadeninu odstrániť do komunálneho odpadu.
 Nádobu po použití znovu starostlivo uzavrieť.
 Prázdne balenie odstrániť v zberni alebo na zbernom dvore.
 Zbytky sa nesmú odstraňovať do odtoku.

SUŠENIE, VYTVRDENIE A POUŽITIE
 Bezprašné sušenie: 30 až 40 minút.
 Ďalšie spracovanie „Obrúsiť alebo dodatočná vrstva“: 3 hodiny za normálnych podmienok.
 Medzi nanesením  jednotlivých vrstiev by malo byť maximálne 48 hodín.
 Ľahké zaťaženie: cca. 24 hodín za normálnych podmienok.
 Definitívne vytvrdenie: Počas prvých 5 až 7 dní treba urobiť nasledovné opatrenia: Nezakryť parket 

(ochrannou fóliou), nepoložiť koberec na lakovanú podlahu. Ťažké kusy nábytku  pri premiestnení 
neposunovať, ale dvihnúť. Zbaviť prachu vysávačom alebo metlou (nepoužiť impregnované handry na 
umývanie).

 Okrem toho nohy stola a stoličiek podložiť vhodnou ochranou (filcovými klznými podložkami). Veľmi kvalitná 
rohožka vo vstupnom priestore zadržiava prach a kamienky. Na lakovanom parkete nenechať vodné mláky 
alebo iné tekutiny (kvetináče dobre utesniť).

SPOTREBA
 12m2 na liter a vrstvu.

SKLADOVANIE
 Komponent A (Lak): chrániť pred mrazom (Pozor pri uskladnení vo vozidlách).
 Komponent B (TUŽIDLO): mrazuvzdorné.
 Oba komponenty po použití starostlivo znovu uzavrieť. POZOR: Odporúča sa hrdlo nádoby na tužidlo pred 

uzavretím očistiť, aby sa zabránilo prilepeniu veka.
ČISTENIE A OŠETRENIE
 RENOVAČNÉ lakovanie uľahčuje ošetrenie všetkých podlahových krytín.

DÔLEŽITÉ: Až na úplne usušenie laku na renováciu a na parkety čakať bezpodmienečne 10 dní až k prvému
čisteniu.

 BEŽNÉ ČISTENIE: Pravidelné odstránenie prachu pomocou vysávača (alebo metly), pravidelne  s mierne 
vlhkou handrou umyť (handru na čistenie vždy dobre vyžmýkať). Denné čistenie s prostriedkom  LAGOON®. 
Odmastenie a hĺbkové čistenie zapečatených parkiet s prostriedkom LISABRIL®, aby sa udržal pôvodný 
výzor povrchu.

 ZRIEKNITE SA: jednokotúčový stroj, mop, leštidlo na báze silikónu, výrobky obsahujúce čpavok alebo 
prostriedok na drhnutie, atď., t. j . všetky materiály, ktoré vyhladia alebo zosilnia lesk.

TECHNICKÉ ÚDAJE
OBLASŤ POUŽITIA Lak na renováciu a parkety pre lakované a naolejované 

PARKETOVÉ PODLAHOVINY, PODLAHOVINY Z LAMINÁTU 
A PVC

TYP ŽIVICE Komponent A:  polyuretánové živice na vodovej báze
Komponent B:  polyuretánové živice riediteľné vodou

KLASIFIKOVANIE AFNOR Komponent A:  skupina 1, trieda 7b2
Komponent B:  skupina 1, trieda 6a

HUSTOTA  ZMESI 1,03 (pri 20°C),
VISKOZITA Komponent  A: 220 Zentipoise (BROOKFIELD)

Komponent  B: 200 Zentipoise (BROOKFIELD)
PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty (dajú sa vyvolať

na www.blanchon.com alebo na www.quickfds.com) . Komponent 
B:  nebezpečný. Dbať o pokyny k použitiu..

ZMES A KATALÝZA 10 objemových  dielov komponentu A + 1 objemový diel 
komponentu B.

BEZPEČNOSTNÝ POKYN Nepoužiť pri teplotách pod 12°C. Skladovať mimo dosahu detí.
BRÚSITEĽNOSŤ A PRETIERATEĽNOSŤ 3 hodiny v závislosti od teploty priestoru a vlhkosti vzduchu

http://www.quickfds.com/
http://www.blanchon.com/


ODOLNOSŤ PROTI OTERU (TABER) neplatí (závislé od druhu podlahoviny, ktorá sa má renovovať).
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU neplatí (závislé od druhu podlahoviny, ktorá sa má renovovať)..
ODOLNOSŤ PROTI VRYPU neplatí (závislé od druhu podlahoviny, ktorá sa má renovovať)

Technický list bol v marci 2018 schválený a vydaný technickým oddelením.
Vo  Francúzsku skoncipovaný, vyvinutý a  vyrobený.

Hore uvedené informácie treba brať ako nezáväzné odporúčanie.
Pri použití našich výrobkov sa z týchto odporúčaní nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky na ručenie.

Vydaním týchto technických informácií strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie.

BLANCHON
50 8ème Rue – F-69800 SAINT-PRIEST
info.de@blanchon.com
www.blanchon.com
Zo zahraničia:
Tel.: + 33 472 89 06 09

http://www.blanchon.com/

