
TECHNICKÝ LIST
 

GRANIT – lak na kameň
JK: 246 - 121 - 28 - 0000   PND: 01 - 3040 - 10 S

Zloženie:   Granit – lak na kameň  je roztok špeciálnych alkydových živíc a bezaromátového benzínu  
s prídavkom vosku, aditív a UV filtra.

Použitie:  Granit – lak na kameň je vysoko kvalitný bezfarebný lak vhodný na ošetrenie prírodného 
kameňa ako je žula, bridlica, vápenec a tiež nátery umelých stavebných materiálov ako sú tehly, 
betón, dekoratívne sadrové doplnky a umelý kameň. Na povrchu vytvára hladkú vrstvu, ktorá 
zabezpečuje dlhodobú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Vytvára mokrý 
efekt. Zvýrazňuje prírodnú farbu materiálu a zlepšuje konečný dekoratívny vzhľad. obsahuje  
UV filter.

Návod na použitie:  Všetky podklady musia byť čisté, suché, obrúsené a odmastené, betónové výrobky dôkladne 
vyzreté bez cementového výkvetu (riadiť sa odporúčaním výrobcu betónových výrobkov). Pri 
svetlých odtieňoch obkladových materiálov môže dôjsť k zmene odtieňa natieraného materiálu. 
Výrobca preto odporúča vykonať aplikačnú skúšku, za účelom získania výsledného vizuálneho 
efektu. Pri použití laku na biely prírodný kameň môže náter dostať žltkastý vzhľad. Výrobok nie 
je určený na podlahy. Pred použitím lak dokonale premiešajte! Nanáša sa v dvoch alebo 
viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných 
podmienok. Ďalšiu vrstvu sa doporučuje naniesť po 12 hod. Nízka teplota a vysoká relatívna 
vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod +10°C. 
Pracovné pomôcky a náradie doporučujeme očistiť riedidlom S 6006.

Nanášanie:  štetcom, valčekom alebo striekaním 

Výdatnosť:  8 – 11 m2/kg v jednej vrstve ( závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)

Aplikačná teplota podkladu: +10  až +30 °C 

Technické údaje: Vlastnosti  v  kvapalnom  stave 
 Vzhľad: transparentná kvapalina bez mechanických nečistôt, tvorba rozmiešateľnej 
 usadeniny povolená.
 Výtokový čas F4 (20°C/50 % RV): min. 50 s
 Obsah neprchavých zložiek (1 hod./ 105°C/1 g): min. 48 %
 Hustota (20°C ): min. 0,91 g.cm ¯³   

 Vlastnosti pri zasychaní
                         Zasychanie bez otisku: max. 12 hod.

 Vlastnosti zaschnutého náteru 
 Vzhľad: hladký pololesklý, matný 
 Zlievateľnosť: stupeň 1                 
 Roztierateľnosť: stupeň 1

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: Granit lak na kameň  je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných 
údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. 
Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/4455151


