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Junckers PROFESSIONAL 625 
 

Kyselinotvrdnoucí lak 

Junckers Professional 625 je rychleschnoucí 
kyselinotvrdnoucí dvousložkový lak k profesionálnímu 
použití, poskytuje velmi odolný nátěr. V porovnání 
s podobnými výrobky obsahuje rozpouštědla se slabším 
zápachem a rozpouštěcí schopností. Ideální je k použití na 
silně zatížené podlahy z  tvrdých dřevin  v komerčních 
prostorách.  
Technické údaje: 
 
Typ:  dvousložkový kyselinotvrdnoucí lak 

Lak i tužidlo jsou dodávány samostatně ve 
dvou baleních, před použitím se tyto dvě 
složky smíchají dohromady. 

Balení:  1+0,04 litru; 5+0,2 litru a 10+0,4 litru 
Barva:  bezbarvý 
Stupeň lesku:  mat, pololesk a lesk 
Poměr natužení:  důkladně lak protřepejte, za stálého 

míchání přilijte tvrdidlo v poměru 25 dílů 
laku Junckers Professional 625 a 1 díl 
tvrdícího přípravku Junckers Hardener for 
Professional  625 (Juncker Professional 
Hardener 925). Důkladně promíchejte. 

Životnost směsi:  v chladu a dobře uzavřené max. 24 hodin  
Vydatnost:  cca 10 m²/l 
Způsob nanášení: štětec, mohérový váleček, aplikátor 
Teplota povrchu: minimálně +5° C 
Poměr ředění:  není nutné, v případě potřeby max. 5% 

Thinner 006 
Doba schnutí:  broušení: 1 hodina 

přelakování: 1½ hodiny 
nízká zátěž: 24 hodin 
maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 
72 hodinách. 

Čištění:  ředidlo Junckers Thinner 006 
Skladování:  minimálně 24 měsíců v originální uzavřené 

a nepoškozené nádobě při + 20° C 
 
Doporučený způsob aplikace: 
Zatěžované plochy a schodiště :  3 vrstvy při doporučené  
Lehká zátěž                               :  2 vrstvy při doporučené 
vydatnosti 
Není určen pro sportovní povrchy. 
Pokyny pro použití: 
 Dříve lakované podlahy 
Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24-
36 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po 

broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60-80. 
Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 100-120, aby byl 
povrch rovnoměrný. Povrch důkladně vysajte. 
Dobře protřepejte lak a důkladně ho promíchejte s tvrdidlem. 
Naneste vrstvu namíchané směsi Junckers Professional 625 a 
nechejte zaschnout. Povrch přebruste jemným brusným 
papírem o zrnitosti č. 150–180 podélně po vláknu (chlupu) 
dřeva. Podlahu vysajte od přebytečného prachu po broušení 
a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté 
aplikujte další vrstvu namíchané směsi Junckers Professional 
625. 
Důležitá upozornění: 
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na 
obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření. 
 

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 

Nekouřit při práci! Při práci pouţít ochranné rukavice a ochranný oděv. 

Nepoţívat vnitřně. V souladu se Zákonem č. 157/1998 Sb. v platném 

znění je lak Junckers PROFESSIONAL 625 klasifikován jako 

F - vysoce hořlavý! Obsahuje organická rozpouštědla; R–věty: 11 - 

Vysoce hořlavý; S–věty: 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – 

Zákaz kouření; 47 - Při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukaţte tento obal nebo označení; 51 - Pouţívejte pouze v dobře 

větraných prostorách; 3 - Uchovávejte mimo dosah dětí. V souladu se 

zákonem č. 157/1998 Sb. V platném znění je výrobek Junckers Hardener 

for Professional označován jako F - vysoce hořlavý! a Xi – dráţdivý!  

Obsahuje organická rozpouštědla, ptoluensulfonovou 

kyselinu. R–věty: 11 - Vysoce hořlavý; 36/37/38 - Dráţdí oči, dýchací 

orgány a kůţi. S–věty: 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – 

Zákaz kouření; 24/25 - Zamezte styku s kůţí a očima; 27 - Při zasaţení 

očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc; 33 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické 

elektřiny; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Ochrana ţivotního prostředí: Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a 

půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku. 

ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE 

SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 

08 01 11. 

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledat 

lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do úst. Postiţenému 

zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání 

nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při 

bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. 

Svlékněte potřísněný oděv. Zasaţenou pokoţku důkladně omyjte vodou 

a mýdlem, případně pouţijte vhodný prostředek na mytí pokoţky. 

NEPOUŢÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při poţití nevyvolávejte 

zvracení, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 

                
                     dráždivý 
 
 

Hořlavý. Dráţdí oči. Můţe vyvolat senzibilizaci při styku s kůţí. 

Vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře 

větraném místě. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku 

s kůţí a očima. Při  zasaţení  očí  okamţitě  důkladně 

vypláchněte  vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při poţití 

okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal nebo 

označení. Pouţívejte pouze v dobře větraných prostorách. 

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro 

zvláštní nebo nebezpečné odpady 

Obsahuje formaldehyd. Můţe vyvolat alergickou reakci. 
Obsahuje: Formaldehyd, 2- Methylpropan- 1- ol 

Obsah VOC: max. přípustný obsah VOC (kat. A/j): 500 g/l (2010) 

skutečný obsah v produktu připraveném k pouţití: max. 400 g/l VOC 

 

 
ADR: UN 1263  

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a 

nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní 

podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní 

podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu. 

 


