
 Technický list  
 

                  HARD TOP POLISH          
  šelakový bezvoskový lak                                                3921;  3922;  3923 
 
Popis Jde o speciální šelakový bezvoskový lak s vyšší chemickou odolností než tradiční šelaky (voskové). Vyrábí se z přírodních        

voskovaných šelaků a celulózové pryskyřice , díky čemuž je tento produkt mnohem  odolnější vůči vlhkosti. Je ideální pro velmi 
namáhané povrchy, u kterých se nechceme vzdát jedinečného šelakového efektu. Pro okamžité použití v interiéru v bezbarvé úpravě. 
Tento produkt může být probarvován víceúčelovým koncentrátem  HOLZFARBE. 

 
Způsob použití Před použitím důkladně protřepat ! Na podklad, který je předem přebroušený, očištěný a odmaštěný se lak aplikuje rovnoměrně  

v několika tenkých vrstvách za pomocí štětce nebo hadříku, případně sprejem. Při stříkání se doporučuje "tryska 13/40 s tlakem  4mbar ".  
Poté počkat cca 15 - 30 minut a odstranit případné přebytky materiálu, před dalším postupem  nechat 6-8 hodin zaschnout (v závislosti na 
tloušťce a teplotě). Mezi jednotlivými nátěry zkontrolovat, zda je předchozí dokonale zaschlý.  Pokud je potřeba, doporučuje se povrch 
přebrousit brusným papírem o zrnitosti 320/400. Pro zabezpečení pozvolného sušení dbejte na to, aby nedocházelo k silnému nánosu laku.  
Po třech nátěrech dostanete vysoce leštěný a jemný povrch.   

                                      Pokud  aplikujete polnou, po alespoň třech vrstvách, jakmile kompletně vyschnou, použijte hadřík navlhčený odmašťujícím prostředkem 
pro šelakové úpravy FINISHING SPIRIT  a odstraňte z povrchu veškeré zbytky leštícího oleje pro dosažení co nejpůsobivějšího 
výsledku. 

                                
 
Podklad     Dřevo. 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      bezbarvý 
 -  Zápach      typický 
 -  Měrná hmotnost     0,81 ± 0,03 kg/l 
 -  Suchý zbytek       25 % 

  -  Eventuální ředění     10-20 %  Etyl-alkoholu 
  -  Ředění      připraven k použití 

                                -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010) :  max. do 750 g/l  
                              

Aplikace Štětec, hadřík, sprej     Neaplikovat pří teplotě pod 10 °C ! 

Teplota při aplik. +10 °C až + 28 °C  

Vydatnost  9 - 12  m2/l  

Rel. vlhkost max. 80%  

Zasychání   mezi nátěry (při 20 °C)                     30 - 60 min. 
  úplné (při 20 °C)                     3 - 6 hod. 

 
 
 
 

Způsob dodávky Kovové obaly  500ml;  1Lt;  5Lt  

Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +10°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu, na chladném a dobře větraném  místě, doba skladování  
max. 12 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před 
otevřeným ohněm a sálavým teplem.  

                                Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

Signální slova: Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv / 
ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte 
kůži vodou/osprchujte. P370+P378  V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. 
                     
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Zbytky produktu je třeba považovat za speciální nebezpečný odpad.  Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v 
souladu s místními předpisy.  Pevný odpad  může být uložen na k tomu určené skládce prostřednictvím oprávněné osoby. Nevylévejte do kanalizace a zamezte 
úniku do povrchových či spodních vod.  Kód odpadu  08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.                      
N nebezpečný odpad. Obaly 15 01 04* Kovové obaly. 
 
Upozornění 
 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce.  Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku.  Ve skutečnosti jsou 
odlišné podmínky aplikace,  ředění,  způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou 
aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
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