
BEZBARVÉ LAKY 

 

 

 

Hedvábně matný bezbarvý lak Impredur 780 

 bez aromátů, pachově neutrální, plnivý, hedvábně matný, pro vnějšek i vnitřek 

Vlastnosti: 

Vysoce hodnotný, pachově neutrální, alkydo – pryskyřičný lak ve špičkové kvalitě bez aromátů. Hedvábně 

matný, trvanlivý a odolný vůči otěru.  Lehce zpracovatelný, rychle schnoucí a s hladkým rozlivem. Kromě 

toho lehce čistitelný a odolný vůči běžným čistícím prostředkům.  

Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu.   

 Okruhy použití: 

Pro vysoce hodnotné, bezbarvé lakování, převážně uvnitř, např. na dveře, nábytek a vestavěné skříně 

(nevhodný na vnitřní plochy).  

Vhodný také pro nátěry venku (chráněné před bezprostředními povětrnostními vlivy). 

 

  

Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784 

 bez aromátů, pachově neutrální, se stabilním leskem, vysoce lesklý, pro vnějšek i vnitřek 

Vlastnosti: 

Vysoce hodnotný, pachově neutrální, alkydo – pryskyřičný lak ve špičkové kvalitě bez aromátů. Vysoce 

lesklý, trvanlivý a odolný vůči otěru se stabilním leskem. Lehce zpracovatelný, rychle schnoucí a s vysokou 

plnivostí. Kromě toho lehce čistitelný a odolný vůči běžným čistícím prostředkům.   

Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu.   

  

Okruhy použití: 

Pro vysoce hodnotné, bezbarvé lakování, převážně uvnitř, např. na dveře, nábytek a vestavěné skříně 

(nevhodný na vnitřní plochy).  

Vhodný také pro nátěry venku (chráněné před bezprostředními povětrnostními vlivy).   

 

 

 



BEZBARVÉ LAKY 

 

 

PU-Akrylátový bezbarvý lak lesklý 264 

 polyuretan - akrylátový,vodou ředitelný, vysoce odolný, s UV ochranou       

Ekologický lak s nízkým obsahem škodlivin, vodou ředitelný, na bázi polyuretan –akrylátové.  

Vysoce odolný, nepáchnoucí, lehce zpracovatelný, rychleschnoucí. Je odolný proti běžným čistícím 

prostředkům a vysoce odolný proti oděru.  

Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva, nežloutne. 

Na vysoce kvalitní a odolné nátěry ve vnitřním prostředí jako jsou obklady, dřevěné prvky apod. 

Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu.   

 

 

 

                         

                                                               

                                                          

 

 

PU-Akrylátový bezbarvý lak polomatný 262 

 polyuretan - akrylátový,vodou ředitelný, vysoce odolný, s UV ochranou       

Ekologický lak s nízkým obsahem škodlivin,vodou ředitelný,na bázi polyuretan –akrylátové.  

Vysoce odolný, nepáchnoucí, lehce zpracovatelný, rychleschnoucí. Je odolný proti běžným čistícím 

prostředkům a vysoce odolný proti oděru.  

Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva, nežloutne. 

Na vysoce kvalitní a odolné nátěry ve vnitřním prostředí jako jsou obklady, dřevěné prvky apod. 

Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu.   

 


