
Technický list

DEVA
LAKY NA VODNÍ BÁZI

AQUADEVA METRO – Lak na dřevěné podlahy pro vysokou 
zátěž, s protiskluzem.

Vlastnosti:
Jednosložkový lak na bázi akryláto-uretanových kopolimerů rozpustných ve vodě, se skvělou 
odolností proti oděru s přísadou speciálních aditiv. 

Oblasti použití:  
Lak je určen pro povrchovou úpravu všech druhů dřevěných podlah. Je vhodný především pro 
prostory s vysokou zátěží a požadavky na protiskluz (sportovní haly, tělocvičny, komerční 
prostory).

Zpracování:

Příprava podkladu:
Povrch, který má být ošetřen musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva  15 % ). Zbytky  laku 
a barvy chemicky ošetřit nebo obrousit (finální broušení zrnitost 120-150 ). Důkladně 
odstranit prach z broušení. 

Použití na dřevo, dřevěné podlahy:
Nejprve použijte základní nátěr AQUADEVA SEALER (viz technické listy). Poté přebruste 
mřížkou (zrnitost 150) a důkladně odstraňte prach z broušení. Teprve poté naneste vrchní lak 
AQUADEVA METRO. Před použitím nechte lak „ohřát“ na pokojovou teplotu (nepracujte při 
teplotě nižší než 13°C), protřepte a nechte cca 5 min. odstát. Lak aplikujte válečkem na vodní 
laky nebo štětcem, cca. po 6ti hodinách (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %) můžete 
aplikovat další nátěr. Doby schnutí: přetíratelný a pochůzný cca. po 6ti hodinách, úplné 
vytvrzení cca. 6 – 10 dnů. Pozn. při změně klimatických podmínek se doby schnutí výrazně 
prodlužují! Prvních 14 dnů nezakrývejte koberci, nepoužívejte „mokré čištění“.

Vydatnost:    10 - 12 m2 /kg podle způsobu nanášení.

Balení: 1 litr - 12 ks/karton
4 litry - 3 ks/karton

Charakteristika:
Podíl sušiny:  33 %
Viskozita: 22/23“ Copa Ford - 4 a 20 °C
pH: 8,5 (+/-) 0,2
barva: bezbarvý
lesk:      hedvábně polomatný



Ekologie:
Bez toxických látek,  nehořlavý,  šetrný k životnímu prostředí.  Zbytky laků se likvidují  po 
úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.

Bezpečnost práce:
Při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima dráždí, ihned vypláchnout 
čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Přípravek nepatří do rukou dětí. Neplnit do nádob 
určených pro potraviny. Uložit odděleně od potravin, nápojů a  zvířecího krmiva. V případě 
požití navštivte ihned svého lékaře, nevyvolávejte zvracení. Nehořlavý.

Čištění nářadí:  vlažnou vodou

Údržba:
Pro pravidelnou údržbu používejte originální výrobky DEVA (DEVA-LIM, DEVA-DEC, 
BRI-NATUR, viz. Technické listy). První „mokrá“ údržba nejdříve po 14 dnech od 
posledního lakování.

Uskladnění:      
při pokojové teplotě, nesmí zmrznout, trvanlivost 2 roky od data výroby v původních 
uzavřených obalech.

Výrobce:             QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

Poznámka:
2 dny před začátkem,v průběhu práce a 3 dny po ukončení nepoužívat v místnosti silikonové 
tmely. 

Tyto informace odpovídají našemu aktuelnímu stavu znalostí, ale bez záruky.

 V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu 
firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044, e-mail: info@devasro.cz


