
Lak SUPERIOR-krycí lak 

 
 

  - Vhodné pro klasické obývací pokoje 
• na základě vody 
• Rychle schnoucí, 90 min při 20 ° C 
• bez těkavých látek 
• Doručeno z pohledu biologie bydlení  
                                                                
 Balení:10.0 l - 
 Spotřeba: 8-12 m2/litr 
Lesk:20 a 40                      
                                                   
Použití:  

Lak Superior- je odolný lak s nízkým zápachem, vodou ředitelná nátěrová hmota. Je vyroben  
na základě speciálního polyuretanu s vlastností „síťování". Vhodné pro těžce namáhané 
povrchy. Poskytuje opotřebení odolný a trvanlivý povrch. Je zvláště doporučován pro 
intenzivně využívané plochy, jako jsou schodiště, regály atd. Je charakterizován vysokou 
chemickou a odolnosti proti vodě, jakož i dobrá přilnavost na již uzavřených dřevěných 
površích. 
 Zdůrazňuje barvu dřeva, a proto je zejména vhodný pro tmavé druhy dřeva. 
Superior podlahový lak je vhodný pro renovační nátěry na nové a neošetřované povrchy 
nebo na již natřené plochy ze dřeva v interiéru. Jako jsou dřevěné panely, parkety, dveře, 
schodiště, přírodní korek atd.                                   

 
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. Lak 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 atd.  

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


