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Master Invisible 2K Lacquer (Lak Master Invisible 2K) je vysoce kvalitní, vodou
ředitelný, ultra matný podlahový lak, který byl vyvinut pro dosažení syrového,
čistého vzhledu dřeva. Lak je založen na polyurethanovém pojivu, které
zanechává povrch s texturou připomínající nově broušené dřevo. Tužidlo
neobsahuje isokyanát. Lak je certifikován pro použití ve vnitřním prostředí
budov, což zaručuje komfortní mikroklimatické podmínky uvnitř budov.

• Dvousložkový podlahový lak
• Jedinečný efekt neošetřeného dřeva
• Poskytuje dřevu hedvábně hladkou, prodyšnou, pružnou a přirozeně
matnou povrchovou úpravu
• Ultra matná úroveň lesku
• Vytváří jedinečný, neviditelný vzhled neošetřeného dřeva

Oblast použití
Pro lakování neošetřených, nových nebo nově broušených povrchů světlých druhů dřeva.

Použití
Příprava

Je důležité, aby jak dřevo, tak i lak měly teplotu alespoň 15°C (nejlépe kolem 20°C) a přibližně 50 %
vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování
a doba schnutí. Pro konečné smirkování čistého dřeva používejte smirkový papír nebo smirkový kotouč
se zrnem 120-150. Následně dřevo pečlivě vysajte. Povrch musí být očištěn od špíny, mastnoty, vosku a
prachu. Podlaha by měla být před aplikací Master Invisible 2K Lacquer (Laku Master Invisible 2K) zcela
suchá.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Závěrečné smirkování

Zrno 100-120

Úprava

3 x Master Invisible 2K Lacquer (Lak Master Invisible 2K)

Nanášení den 1

Smíchejte WOCA 2K Hardener (Tvrdidlo Master 2K) s lakem a před použitím důkladně protřepejte. Před
použitím nechte směs 10 minut odpočinout, aby se tužidlo aktivovalo. Pomocí válečku nebo štětce
naneste na podlahu vrstvu směsi a nechte 2 až 3 hodiny vyschnout. Naneste druhou vrstvu a nechte
povrch zaschnout až do příštího dne. Podlaha může být broušena po 12 hodinách. Každý den lze
nanášet pouze 2 vrstvy laku.

Nanášení den 2

Před nanesením konečné vrstvy laku osmirkujte se zrnem 180-220 a povrch důkladně vysajte. Naneste
konečnou vrstvu čerstvě promíchaného laku s tužidlem. Pokud nanesete konečnou vrstvu laku po více
než 48 hodinách schnutí, musíte vždy provést omytí Intenzivním čističem dřeva WOCA a mezibrus.

Poznámka

Vylitou vodu a barevné tekutiny, např. červené víno nebo kávu, je nutno okamžitě otřít, aby nevznikly
skvrny. Pokud potřebujete světlejší vzhled, přidejte WOCA Invisible White Additive (Aditivum Master
Invisible, bílé).

Doba schnutí
Doba schnutí mezi
vrstvami

2-3 hodiny, v závislosti na teplotě a vlhkosti.

Lehké používání

Přibližně po 12 hodinách. Před položením nábytku na podlahu počkejte 24 hodin.
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Technické údaje
Hustota

1,00-1,05 g/ml

Obsah sušiny

Přibližně 34%

Trvanlivost

12M

Teplota nanášení

+15-25°C a přibližně 50% vlhkost vzduchu).

Viskozita

Ca 34 s.

Spotřeba

8-10 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.

Směšovací poměr

100 ml tvrdidla na 5 l laku.

Doba zpracovatelnosti

Směs musí být spotřebována do 48 hodin. Před použitím
důkladně protřepejte.

Čištění nářadí

Použijte vodu.

Skladování

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu.

TOL Max

Tento výrobek obsahuje max. 85 g VOC/l. Povolená
hodnota je 130 g VOC/l (kat. A/i)

Balení

5L

Údržba a související výrobky
Týdenní čištění

Master Cleaner, #684525A

Pololetní péče

Master Care, Ultramatný #684310A

Související výrobky

Master Pure 2K Hardener (tvrdidlo Master 2K), #690021A
Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525A
Master Invisible White Additive (Aditivum Master Invisible,
bílé), #694250A

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení
s ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

