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APLIKA�NÍ P�EDPIS - polyuretany 
pro úpravu d�ev�ných konstrukcí a podlah 

polyuretanovými laky – INDULAK 
 

 
 Polyuretanové laky INDULAK, INDULAK Mat a INDULAK Lesk jsou ur�eny pro všechny d�ev�né povrchy 
v exteriérech a interiérech, jako obložení balkon� a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dve�e apod.  Pro 
vysokou ot�ruvzdornost je lze v interiérech používat k nát�r�m d�ev�ných podlah (parket apod.) V exteriéru je 
vhodný pouze v kombinaci s lazurami IMPRANAL SCH 20 a IMPRANAL SL SCH 21. Chrání d�evo p�ed 
pov�trnostními vlivy a stárnutím.  
Upozorn�ní: Nehodí se k úprav� plísn�mi a houbami napadených d�ev, která je nutno nejprve ošet�it 
n�kterým z typ� biocidních p�ípravk�, nap�. IMPRANAL BIO SCH 19. Bez použití lazurovacích lak� 
IMPRANAL obsahující UV filtr jako základu se nesmí používat v exteriéru (polyuretanové laky INDULAK 
jsou sice UV stabilní, nicmén� neobsahují UV filtr a ve d�ev� dochází na p�ímém slune�ním svitu 
k rozkladu ligninu a tím k šednutí až �ernání d�eva a jeho povrchovému k�ehnutí ). 
Schválení: Výrobek spl�uje požadavky zákona �. 22/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Na výrobek bylo 
vydáno prohlášení o shod�. 
Složení: Sm�s polyuretanových disperzí s p�ídavkem aditiv. 
Vzhled nát�ru:  Matný - INDULAK Matt,  pololesklý - INDULAK  nebo  lesklý – INDULAK Lesk 
 

P�íprava podkladu:  
 

Obecné zásady p�ípravy podkladu: Podklad musí být �istý, zbroušený a suchý. 
• povrch d�eva musí být zbaven zbytk� k�ry, ne�istot, pop�. starých nát�r�, vosk�, olej� a jiných mastnot a 

povrchov� rozrušeného d�eva. Nové hoblované d�evo musí být po letech p�ebroušené,  
• Eventuální výrony prysky�ic musí být odstran�ny vymytím vhodnými rozpoušt�dly (nap�. nitro�edidlem) 
• Vlhkost natíraného d�eva by m�la být v rozmezí 10% - 12%. 
• plochy, na které pozd�ji nebudeme aplikovat nát�ry tvo�ící povrchový film nebo d�evo napadené 

biotickými šk�dci, doporu�ujeme ošet�it n�kterým z vhodných impregna�ních prost�edk� (nap�. 
IMPRANAL BIO), 

• p�i požadavcích na ochranu d�eva proti ohni je možno použít chemických prost�edk� snižujících ho�lavost 
nebo omezujících ší�ení plamene  

 
Broušení parketových podlah: P�ed p�elakováním d�ev�ných podlah je nutno povrch p�ebrousit, pro odstran�ní 
p�echod� jednotlivých dílc� a pro dokonalou rovinu povrchu podlahy. Broušení provád�jte min. ve t�ech brusných 
chodech od nejhrubšího broušení (zrnitost cca 24 – 36) až po nejjemn�jší broušení (zrnitost cca 100). Poslední 
nejjemn�jší výbrus provád�jte ve sm�ru dopadu sv�tla. 
 
Broušení prkenných podlah: Pozor na p�ebrušování starých prkenných podlah bývají velice �asto nabarveny, 
navoskovány a naolejovány. Proto nejd�íve odstra�te mechanicky zbytky �istících a udržovacích prost�edk� 
(dochází k zalepování brousících kotou��). Po prvním p�ebroušení (zrnitost 24) odstra�te zbytky lak�, vosk�, 
barev a jiných ne�istot. P�i rovné prkenné podlaze lze provád�t základní brusné chody paraleln� s pokládkou 
prken, další jemn�jší výbrusy provád�jte po úhlem 7- 15°ke sm�ru pokládky prken. 
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Aplikace polyuretanových lak� 
 
Vlhkost natíraného d�eva nesmí p�ekro�it 12%.  
Na dokonale o�išt�ný povrch zbavený veškerých ne�istot po broušení, nejlépe výkonným vysava�em aplikujeme 
první nát�r. P�i použití na podlahy dbejte, aby Vaše podrážky bot byly �isté a nedošlo k poškrábání již vybroušené 
plochy. 
S lakováním podlah za�ínejte vždy na stran� dopadu sv�tla a pracujte vždy od sv�tla pry� (tak m�žete nejlépe 
kontrolovat lakovanou plochu a p�ípadná nenat�ená místa okamžit� opravit. 
Po zaschnutí prvního nát�ru p�ebrousíme povrch jemným smirkovým plátnem (zrnitost cca 100 - 120), abychom 
odstranili drobné jehli�ky d�eva a tím dostali dokonalejší povrch.  
Poté aplikujeme druhý nát�r.  
Pro další zvýšení ot�ruvzdornosti (zejména p�i použití na d�evené podlahy a vrchní �ásti stol� a lavic) 
doporu�ujeme nát�r t�etí pop�. �tvrtý. P�ed aplikací p�ípadného �tvrtého nát�ru pro dokonalý povrch 
doporu�ujeme p�ebroušení jemným smirkovým plátnem (zrnitost cca 120). 
Nát�r je p�etíratelný po 12 hod/20°C a relativní vlhkosti 65%.  
Pro aplikaci v exteriéru je nejd�íve nutné jako základovací vrstvu použít min. 2 násobný nát�r lazurovacím lakem 
IMPRANAL SCH 20 nebo IMPRANAL SL SCH 21 obsahující UV filtr (viz. Upozorn�ní a Technické listy 
uvedených výrobk�).  
Nat�ený povrch je pln� zatížitelný po 72 hodinách. Pokládku koberc� a b�houn� doporu�ujeme po 7 
dnech.  
Aplika�ní rozmezí teplot pro nanášení je 5 - 30oC.  
P�i aplikaci chránit natírané plochy p�ed slune�ním svitem a do proschnutí p�ed dešt�m! 
 
Údržba d�ev�ných podlah: Doporu�ujeme pravideln� vysávat podlahy výkonným vysava�em, jinak i p�es 
vysokou ot�ruvzdornost lak� INDULAK m�že dojít k poškrábání jemnými �áste�kami ne�istot. Ošet�ené podlahy 
lze omývat i mírn� navlh�eným mopem s šetrným �istícím prost�edkem 
 

Další parametry a údaje 
 
�ed�ní: Dodává se v aplika�ní konzistenci, ne�edit. 
Zp�sob nanášení: Má�ením, vále�kem, št�tcem, st�íkáním. Pro použití na podlahy doporu�ujeme podlahá�ské 
vále�ky s co nejkratším chlupem. 
Spot�eba:  15 – 20 m2/l p�i jedné vrstv�. 
Údržba: Pom�cky po skon�ení práce omýt vodou. 
Hygiena a bezpe�nost práce: Výrobek není chemicky nebezpe�ným p�ípravkem ve smyslu zákona �.157/1998 
Sb ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. M�že však mít dráždivé ú�inky p�edevším na o�i, mén� na pokožku. Nelze 
vylou�it vznik alergie. P�i práci nejíst, nepít, nekou�it. P�ed pracovní p�estávkou a po práci omýt ruce vodou a 
ošet�it repara�ním krémem. Uchovávat mimo dosah d�tí. Zamezte styku s o�ima. Používejte vhodný ochranný 
od�v a ochranné rukavice.  
První pomoc: P�i náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat 
léka�skou pomoc. P�i zasažení o�í vymývat rozev�ené o�i 10 – 15 minut vodou, vyhledat léka�skou pomoc. P�i 
zasažení k�že sejmout kontaminovaný od�v a k�ži umýt vodou a mýdlem. 
Požárn� technická charakteristika: Výrobek není ho�lavá kapalina ve smyslu �SN 650201. 
Záruka: 5 let po aplikaci za p�edpokladu dodržení podmínek aplikace, skladování a vyhlášených 
záru�ních podmínek a reklama�ního �ádu. 
Skladování: Skladovat lze v p�vodních neotev�ených obalech p�i teplotách 5 až +30°C. Maximální 
skladovatelnost 24 m�síc�. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. 
P�eprava: P�epravovat pouze p�i teplotách od +5°C do +35°C. 
Balení: 0,75; 2,5 a 5 litr�. 


