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EPOX PODLAHOVÝ LAK 2K lesk 
Dvousložkový krycí podlahový lak 

 

Odstín  Dostupnost    
 

    Počet kusů na paletě  120   
 

transparentní  Standardní balení   2,5 kg  10 kg 
 

dle vzorníku RAL Typ obalu 
  

vícekomorový       plechový obal 
sáček 

 

 
 
Vlastnosti

 
Transparentní vrstva 
Mechanicky zatížitelný 
Redukuje žluté zabarvení 
Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů 

 

Použití Podlahový nátěr na betonové stěrky NOVALITH MODE do interiéru.  
Použití na podlahy, do koupelen apod. 
Finální vrstva pro designy betonových stěrek v lesku, plně omyvatelná. 
Užití u více zatížitelných povrchů. 

 

 
Technické údaje / Vlastnosti

 
Obsahuje ˂ 500g/l (VOC) Kategorie A/j 
Epoxidová pryskyřice 
Spotřeba dle požadovaného vzoru 0,1 kg/m2 
Vodou ředitelný 

 
 
Skladování

 
V důkladně uzavřených originálních obalech, v chladu, v suchu, chráněné před 
mrazem. 
Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

 

 
Přípravné práce

  
Požadavky na podklad 
Podklad musí být pevný, tvarově stálý, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, 
oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance. Povrch doporučujeme očistit 
vhodnými přípravky. Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 
N/mm2 (minimální hodnota 1N/mm2), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 
25N/mm2. 
 
Příprava podkladu 
Pro stěny 
Armovací vrstva (stěrkovací cementový tmel KABETHERM + tkanina Vertex min. 
R117). Jako základní nátěr musí být použita penetrace Novalith Putzgrund, 
následná vrstva dekorační betonové stěrky Novalith MODE 1,0mm, poté   
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Novalith MODE 0,0 mm, LAZUR W MODE barevná lazura nebo transparentní.  
Doba schnutí každé vrstvy je 24 hodin. Následně na takto připravený podklad 
můžeme začít lakovat. 
 
Pro podlahy 
Betonová mazanina, anhydrit nebo stará podlaha. Penetrace nebo adhezní 
můstek, dle typu podkladu. Litá vysoce pevnostní betonová stěrka Novalith MODE 
FIBRE, Lazur W MODE barevná, Lazur W MODE transparentní. Doba schnutí dle 
celkové tloušťky. Následně na takto připravený podklad můžeme začít lakovat.

 

 
Aplikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příprava směsi 
Vícekomorový sáček 
Otevřít obal v zářezu a vyjmout transparentní vícekomorový sáček. Odstranit dělící 
svorku. Obě složky smíchat dohromady intenzivním promícháním (cca 60 s).  
 
Kombinovaný obal 
Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).  
V poměru 66,6 : 33,4. 
Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 – 400 ot. / min). 
Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat. Nutno 
míchat minimálně po dobu 3 minut. Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání. 
Hotovou směs ihned po namíchání aplikovat na připravenou plochu pomocí 
vhodného nářadí (válečku). 
 
Podmínky aplikace 
Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +12°C max. +30°C. Během aplikace 
chránit nanášený materiál před účinky vlhkosti, jinak by mohlo dojít k závadám na 
povrchu s negativním vlivem na přídržnost dalších vrstev. Relativní vlhkost vzduchu 
nesmí překročit 80%. Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování 
minimálně +3°C nad teplotou rosného bodu. Doba zpracování po promíchání 
složek při + 20°C je cca 30 minut. Nanášení další vrstvy při +20°C s intervalem min. 
16 hodin a max. 48 hodin. Aplikujeme ve dvou vrstvách, pokud se jedná o finální 
nátěr. V případě finálního nátěru PUR lakem pro zmatnění, stačí jedna vrstva EPOX 
nátěru. 

                                            
 
Schnutí

 
Interval mezi jednotlivými pracovními kroky min. 16 hodin a max. 48 hodin. Vyšší 
teploty uvedené doby obecně zkracují. Nižší zejména v kombinaci s vyšší vlhkostí 
vzduchu je prodlužují. Doba vytvrzování při +20°C pro chůzi 1 den, mechanicky 
zatížitelné po 3 dnech, plně zatížitelné po 7 dnech.

 
 
Nářadí / čištění

 
Váleček nylonový nebo velurový 
Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit!   
Nářadí omýt ihned po použití vodou.

 
 
Osobní ochranné pomůcky

 
Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).  
Používejte rukavice (EN374).  
Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr. 
Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.
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Bezpečnostní údaje / 
Likvidace odpadů

 
 
 
Uchovávat mino dosah dětí.  
Nevdechovat výpary. Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.  
Dodržujte základní hygienická pravidla. 
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii 
najdete v aktuálním bezpečnostním listu. 
Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné. Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly. 

 
 
 

Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními 
předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.  
Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.   
Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

 
 

Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění 
zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

 

 
Prohlášení o vlastnostech 
 
 
 
 
 
 

 

 

Upozornění Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak 
případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu. 
Při zatížení kovovými kolečky a kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém 
zatížení může dojít k rychlejšímu oděru. Brusné mechanické zatížení způsobuje 
povrchové stopy. Nízké teploty během zpracování mohou vést ke snížení 
vodotěsnosti. Aplikujte povlak na povrchy vystavené vodě pouze při teplotách 
vzduchu a objektů vyšších než 12 °C. Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy 
nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé. Všechny výše uvedené hodnoty 
a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C). V případě pochyb 
doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Jinak platí naše Všeobecné 
obchodní podmínky (VOP).

 

 
První pomoc

 
Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.  
Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.  
Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.  
Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.  
Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon 
nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402   
 

Datum vydání TL 1. 1. 2017, 17. 7. 2018, 20. 5. 2019, 6.1.2021 
Nové vydání technického listu plně 
nahrazuje vydání předchozí technického 
listu. 

 

Deklarované vlastnosti Hodnota Technická specifikace 
Reakce na oheň Efl   

Uvolňování korozivních látek SR   

Odolnost proti obrusu ≤ AR1 Systém 4 
EN 13813:2002 

Přídržnost ≥ B1,5  
Odolnost proti rázu ≥ IR4  


