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Technický list 

AK (BF) 
Ochranný jednosložkový lak na vodní bázi, bez rozpo ušt ědel, pro interiér  
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Toto vydání 03 2017 nahrazuje všechny předchozí technické listy.  

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoliv nejasností využijte poradenského servisu naší společnosti. 
 

AVIS COLOR s.r.o.- Krátká 388/2 Liberec, tel: 777 212 111 e-mail:aviscolor@oikos.cz  www.aviscolor.cz  www.designfloor.cz 
 

 
 
Charakteristika 
AK je ochranný jednosložkový lak na vodní bázi, bez rozpouštědel. Speciální vysoce odolná polymerová emulze vytváří jasný 
transparentní film, který v průběhu času nežloutne.  
Výrobek vykazuje vysokou tvrdost a současně vynikající pružnost. 
Jednoduchá aplikace, snadná přetíratelnost. 
Dodává se v provedení: lesk a mat. 
Jednosložkový výrobek je připraven k použití – (neředit). 
 
Použití 
Finální ochrana středně namáhaných stěn , případně jako základ na Biomaltu pod dvousložkový lak AVF.  
 
Způsob aplikace 
 

Podlahy: aplikujte jeden nátěr laku AK a dokončete dvěma až třemi vrstvami dvousložkového laku AVF s odstupem 4 - 6 hodin 
mezi jednotlivými nátěry. Aplikujte pomocí lakovacího válečku s krátkým vlasem. 
 
Stěny: aplikujte 3 nátěry laku AK v požadovaném provedení (mat nebo lesk) s odstupem 2 - 3 hodiny mezi jednotlivými nátěry. 
Aplikujte pomocí lakovacího válečku s krátkým vlasem. 
 
Varování ! 
Nikdy neaplikujte lak AK na naaplikovaný lak AVF. 
Nepřidávejte vodu do výrobku: přidání vody do výrobku zcela narušuje jeho chemické vlastnosti. 
 
Vydatnost: 1 kg / 10 - 15 m² v jednom nátěru dle podkladu 
Balení: 1 kg a 5 kg 
Skladování: V chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu, 12 měsíců od data výroby. 
 
Upozorn ění!  
Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem ! 
Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10°C. 
Neaplikujte při teplotě nižší než +10°C. 
 
Čišt ění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci 
Složení výrobku: speciální vysoce odolná polymerová emulze 
Ředění: výrobek je připraven k použití – neředit ! 
Vzhled: krémová kapalina 
Rozpustnost ve vod ě: rozpustný 
Rozpustnost v tuku: nerozpustný 
Hořlavost: nehořlavý 
Ph: 8 
Specifická hmotnost: 1,00 
 
Doprava ADR/RID/IMDG/IATA 
Výrobek nepodléhá. 
Registrace ISS: 
kód společnosti: 06110800486 
kód výrobku: INGRO AK 
VOC (směrnice 2004/42/ES): 
Vysoce výkonné jednosložkové nátěrové hmoty. 
VOC v g / litr výrobku připraveného k použití: 
Maximální limit: 140,00 
VOC výrobku: 103,57 
 
Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce 
nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval 
použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití. 
 


