
Kährs Lacquer Silkmatt-PRO RENOVACI PODLAH  

KÄHRS LAK je jednosložkový polyuretan/akrylát na vodní bázi, 

určený pro renovaci dřevěných podlah Kährs s povrchovou 

úpravou v saténovém laku.  

Aplikuje se válečkem, kartáčem nebo speciálním aplikátorem.  

Užitím přípravku KÄHRS LAK zajistíte vaší podlaze dlouhou 

životnost, odolnost před mechanickým opotřebením i 

škodlivými vlivy běžně užívaných čistících prostředků.  

Přípravek je vhodný pro domácí i komerční prostory.  

Poznámka: Pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matném laku nebo pro sportovní podlahy Kährs je určen přípravek 

Kährs matný lak.  

Návod k použití:  

-Před aplikací přípravku KÄHRS LAK zbavte podlahu veškerých nečistot. 

-V závislosti na míře opotřebení stávajícího povrchu lze řešit mezibrusem nebo celkovým zbroušením 

povrchu. 

 -Teplota podlahy musí být mezi 14 až 28˚C. Ideální teplota je 20˚C s relativní vlhkostí 55%.  

-Nádobu s přípravkem před použitím protřepejte, poté otevřete a nechte ji takto chvíli odstavenou. 

-Aplikujte přípravek nejdříve na malou plochu podlahy a vyzkoušejte dobrou přilnavost a barevnou stálost 

podlahy.  

Doporučené dávkování:  

  

1. Aplikace přípravku KÄHRS LAK na nezbroušenou podlahu (s mezibrusem)  

Nanášíme 1 vrstvu přípravku. Doporučené množství je 0,1l přípravku / 1m
2

 

2. Aplikace přípravku KÄHRS LAK na zbroušenou podlahu:  

Nanášíme 2 až 3 vrstvy přípravku. Po aplikaci první vrstvy podlahu je nutné udělat mezibrus. 

Minimální doporučené množství je 0,25l přípravku / 1m
2

. Pozor: následující 4 týdny po aplikaci se 

snažte o maximální šetrnost při užívání podlahy.  

Následná péče a údržba:  

-Nevstupujte na podlahu 8 hodin po aplikaci.  

-24 hodin po aplikaci mohou být na podlahu položeny lehké předměty. 

-4 dny po aplikaci mohou být na podlahu položeny koberce a těžší předměty.  

-Vysávat podlahu můžete nejdříve 4 dny po aplikaci, následné mytí podlahy přípravkem  

Kährs Cleaner můžete nejdříve 3 týdny po aplikaci. 

 -Jiné alkalické čistící prostředky můžete použít také nejdříve 3 týdny po aplikaci.  

 



Ochrana zdraví a životního prostředí:  

Přípravek KÄHRS LAK nijak neohrožuje vaše zdraví a životní prostředí. Při užití přípravku je nutné 

dodržovat běžná opatření pro zacházení s chemickými prostředky: 

 -zajistěte adekvátní větrání místnosti -používejte ochranné rukavice a brýle  

-při styku přípravku s pokožkou umyjte postižené místo vodou a mýdlem  

-při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody  

Technické specifikace:  

Artiklové číslo:    710521 (1l), 710519 (5l)  

Druh laku:  polyuretanovo – akrylátová disperze  

Viskozita:  21 – 22 S (FC 4, 20˚C)  

Množství pevných látek v objemu:  32%  

Váha:  1,1kg/l  

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

Doba schnutí:  30 – 60 minut, následující vrstva 2 – 4 hodiny  

pH:  8  

Stupeň lesku  45  

Trvanlivost:  neotevřená láhev 12 měsíců. Min. teplota 15˚C.  

Odolnost proti chemikáliím:  Prostředek je odolný vůči vodě aběžně užívaným čistícím 

přípravkům. Není odolný proti opakovanému užití silných čistících 

prostředků.  

Mrazuvzdornost:  ano  

Odolnost proti oděru:  0,4 – 0,65 (norma DIN číslo 18032, část 2)  

Údržba nástrojů po aplikaci:  Nástroje umyjte vodou před zatvrdnutím přípravku.  

Toxicita:  není škodlivý  

Hořlavost:  není hořlavý  

Balení:  1l, 5l  


