
Lak Advanced 2K-krycí lak 

 
 
• na  Vodní bázi 
• Rychle schnoucí, 90 min při 20 ° C 
• bez těkavých látek 
• Vhodné pro komerční sektor s 
velmi vysokými  standardy 
• doporučeno z pohledu ekologie bydlení 

                                                                
 Balení:5 l - 
  Spotřeba: 8-12 m2/litr 
  Lesk:20 a 40                        

                                
                                                      
 
 
Tužidlo: 
• bez izokyanátů 
100ml 

 
Použití:   
Lak Advanced 2K  je dvousložkový lak na vodní bázi. Vysoce odolný proti poškrábání a je 
charakterizován vynikající odolnost proti opotřebení a má dobrou přilnavost na jiné typy laků. Je 
vhodný  na povrchy ve školách, tělocvičnách, letištích, úřadech,jídelnách, pro taneční parkety, schody, 
atd.,  
Vlastnosti a výhody- chemická odolnost vůči vodě. Je ideální pro objekt y a není náchylný k znečištění 
černými podrážkami. 
 
Advanced 2K tužidlo: do lahvičky se doplní voda a smíchá se s tužidlem.Nyní je tvrdidlo připraveno 
pro 5litrů laku.Smíchejte s lakem.. Nechte stát cca 10 minut, aby se tužidlo aktivovalo. 
.  
Je velmi důležité, aby probíhalo průběžné míchání laku a tužidla po přidání tužidla. Směs se nechá  
stát 10 min. pro aktivaci tužidla před použitím. Jakmile je tvrdidlo přidáno do laku, ztratí svůj účinek po 
4 hodinách. 

Dříve natřené povrchy: 

1. Již natřené povrchy je třeba vyčistit Intenzivním čističem WOCA,pro odstranění mastnoty, 
nečistot, zbytků vosků a mýdla. 
2. dřevěné povrchy obrousit zrnitostí 100 
Neošetřené plochy:  

3. Obroušené plochy – vždy před lakováním odstraňte pomocí vysavače prach a nečistoty. 
4.Llak se nanáší neředěný štětcem nebo válečkem. 
5. Nechte zaschnout asi 90 minut. Následuje přebroušení (pokud byl nejdříve aplikován 
základní nátěr Primer bílý nebo šedý, následuje přebroušení až po prvním krycím nátěru 
zrnitostí 120 (Primer bílý a šedý se nebrousí)  
6. Odstraňte všechny stopy po broušení pomocí vysavače 
7. Naneste další vrstvu laku  
Čekací doba mezi vrstvami je závislá na okolní teplotě a vlhkosti. Je důležité, aby dřevo a lak 

mělo teplotu nejméně 15 ° C, ideálně okolo 20 ° C, vlhkost cca. 55%. V místnosti musí být 

dobře větráno, ale neměl by být průvan. 

Lehce pochozí povrch je asi 4 po hodinách. Lehká užitkovost po 24 hodinách-možno vrátit 

na plochu lehké předměty. 

Čerstvě natřené podlahy budou úplně vyzrálé po cca 8dnech.(pokládka koberce td.. 

Údržba- Pravidelné čištění mýdlem na lak Woca. Doplňková péče -Balzám na lak Woca


