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STRONG PREMIUM 
INFORMACE K PRODUKTU 
__________________________________________________________________________________________________ 

OBECNÉ INFORMACE

Jednosložkový vodou ředitelný polyuretanový vnitřní lak pro použití na dřevěných podlahách v komerčních a 

bytových prostorech s vysokou zátěží. Nežloutne a má vynikající jasně čirý vzhled i na tmavě podlahách.  

Vhodný pro nově broušené i dříve ošetřené dřevěné podlahy. Při lakování neošetřeného vnitřního povrchu 
nebo vnitřního povrchu obroušeného při renovaci na holé dřevo použijte jeden z Junckers základních laků  
před finálním ošetřením. 

Strong Premium prošel rozsáhlými testy a obdržel označení tzv. Danish Indoor Climate  Labelling, který 

zaručuje, že do ovzduší v místnosti se z laku neuvolňuje zápach a těkavé emise. Tím je zajištěno, že ve  

výrobku nejsou žádné chemické látky, které by nepříznivě ovlivňovaly kvalitu vzduchu v místnosti. 

Pouze pro profesionální použití. 

_________________________________________________________________________________________________ 

POPIS VÝROBKU 

Produkt: 1složkový 100% polyuretanový lak na vodní bázi. 

Velikost balení: 5 litrů v ultramatu, matu a pololesku. 

Vzhled: Krémová / mléčná v plastovém kanystru. Bezbarvý, čirý po 

zaschnutí. 

TECHNICKÁ DATA 

Spotřeba: 10-12 m² na litr.  

Před aplikací: Před použitím dobře protřepat / zamíchat. 

Aplikační nástroje: Štětec, váleček, stříkací pistole. Aplikujte pomocí 
doporučených pomůcek, lak nevylévejte. Nanášejte pouze 2 vrstvy 
laku v jednom dni.  

Teplota podkladu: Minimálně 15 °C a maximálně 25 °C. 

Ředění: Neředí se. Produkt je připraven k použití. 

Doba schnutí při 20 ° C a 50% relativní vlhkosti: 
Cca. 3 hodiny. Plně vytvrzeno po 72 hodinách. 
Naneste pouze 2 vrstvy laku denně. 

Důležité upozornění: 
Výrobky na bázi vody mají lepivý účinek, a proto se doporučují 
používat pouze v místnostech se stabilní vlhkostí. To znamená, že 
rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší relativní vlhkostí by neměl v průběhu 
roku kolísat o více než 30%.  
Aplikujte pomocí doporučených pomůcek, lak nevylévejte. 
Nanášejte pouze 2 vrstvy laku v jednom dni! Před použitím lak dobře 
promíchejte.  

Čištění nástrojů: Mýdlo a voda před zaschnutím laku. 

Skladování: Neotevřený a skladovaný při 20 °C, vydrží 1 rok. Nesmí 

být vystaven teplotám pod 5 °C.
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DOPORUČENÝ SYSTÉM 

Komerční prostory s vysokou zátěží: 
1 vrstva PreLak 8 m² / litr + 2 vrstvy Strong Premium 10 m² / litr 
nebo  
1 vrstva BasePrime 10 m² / litr + 2 vrstvy Strong Premium 10 m² / litr. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Neošetřené / broušené podlahy: 

Zajistěte, aby byl povrch absolutně čistý, suchý a bez prachu, vosku, mastnoty, leštidla, zbytků mýdla atd. Povrch přebruste, abyste odstranili 

nečistoty a nerovnosti. Důkladně vysajte a setřete dobře vyždímaným hadrem namočeným v čisté vodě.  

 Aplikujte základní nátěr jednou vrstvou PreLak nebo BasePrime. Nechejte zaschnout.

 Vybruste brusným papírem zrnitostí 150 - 180 podél vláken dřeva.

 Po vybroušení vysajte prach a podlahu vytřete dobře vyždímaným hadrem namočeným v čisté vodě.

 Naneste jednu vrstvu Strong Premium.

 Nechejte přes noc zaschnout a poté naneste vrchní vrstvu.

Dříve ošetřené podlahy: 

 Podlahu umyjte přípravkem SylvaNeutralizer a nechte vyschnout.

 Podlahu přebrousíte brusným papírem zrnitostí 150 - 180.

 Vysajte prach a podlahu vytřete dobře vyždímaným hadrem namočeným v čisté vodě.

 Naneste jeden nátěr Strong Premium a nechte zaschnout.

 Před lakováním celé plochy se doporučuje provést zkušební aplikaci na menší ploše, tzn. zkoušku adheze.

Jak provést zkušební aplikaci: 

Před lakováním proveďte zkoušku adheze tak, že na několika místech nanesete dvě vrstvy laku ve 4 hodinovém intervalu a nátěr necháte schnout 

24h. Po zaschnutí hranou mince vyzkoušíte přilnavost laku. Jestliže je přilnavost v pořádku, podlaha může být nalakovaná. Pokud výsledek není 

uspokojivý, postupujte podle pokynů „Voskované / leštěné podlahy“. 

Podlahy ošetřené voskem / leštěné: 

Podlahu nejprve strojově vybruste, nejlépe válcovou bruskou a brusným papírem zrnitostí  24 - 36 k odstranění starých nátěrů. Pokračujte zrnitostí 

60 - 80 pro odstranění nerovností. Nakonec použijte zrnitost 120 - 150 k získání zcela hladkého povrchu. Důkladně vysajte. Ošetřete podlahu, jak je 

popsáno v části „Neošetřené / broušené podlahy“. 

__________________________________________________________________________________________________ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená preventivní opatření. Podrobné informace najdete v 

bezpečnostním listu materiálu. 
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DALŠÍ INFORMACE 

Produkty:  

F 5.3 - Junckers PreLak 

F 6.4 - Junckers BasePrime 

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer 




