
Idrolak DR 97  
  

DVO-KOMPONENTNI LAK NA VODNI OSNOVI 
 
  
Idrolak DR 97 je končni vodni lak primeren za lakiranje parketa.  Lak je enostaven za nanašanje in 
ima dobro razlivnost. Odlikujejo ga odlična mehanska odpornost in odpornost na kemikalije, ki se 
uporabljajo v gospodinjstvu, naravni izgled površine.  
Idrolak DR 97 je primeren za bolj obremenjene “high traffic” površine. 
Na voljo so naslednje različice: POLSIJAJ , MAT ali EXTRA MAT. 
 
 
 
 
 

 

 

Tehnični podatki (20°C - 60% R.H.) 

Premazi & 

Lakiranje 

Idrolak DR 97 

Certifikati 

Navodila za uporabo 
Zbrusite parket, da bi dobili gladko površino brez olja, maščob, voska in ostanka starih premazov. 
Po potrebi nanesite fugirno mešanico na vodni osnovi IDROSTUCCO RS/30, ki se meša z lesnim 
prahom ali z LEGASTUCCO RS/A na osnovi topil in zaključite cikel z brušenjem zrnatosti papirja 
100-120, zatem površino dobro posesajte. 
Preverite ali so izpolnjeni vsi pogoji za lakiranje. Pred uporabo dobro pretresite komp. A. 
Obe komponenti zmešajte v natančnem razmerju za uporabo (10:1), tako da komponento B 
počasi dodate v  komponento A in pri tem neprestano mešate, če je možno z električnim 
mešalcem.  
Počakajte  5-10 minut, saj boste tako omogočili predhodno reakcijo mešanice, potem z valjčkom 
nanesite lak ali s pištolo (v tem primeru razredčite s 10% vode) . Če nanašate s valjčkom 
priporočamo uporabo valjčkov s srednje  dolgimi vlakni, tako boste material lažje in bolj 
homogeno porazdelili. 
Priporočeni cikli lakiranja 
Cikel   1. Nanesite 1 sloj laka z valjčkom, zbrusite po 4-5 urah s brusnim papirjem (180), očistite  
in zaključite z 1 ali 2 slojema laka v razmaku 2-3 ur, brusite le, če je to potrebno. 
 
Cikel   2. Nanesite 1 sloj 2K vodnega temelja Idrofondo MITO SQ ali 1K Idrofondo H20 ali 
Fast&Full za naraven izgled; za toplejši izgled z temeljem Tone –Up in zbrusite z brusnim 
papirjem (180-220), potem zaključite z 1 ali 2 slojema laka Idrolak DR97 SQ  v razmaku 2-3 ur, 
brusite le, če je to potrebno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izgled  bela tekočina  

pH 7,5 

Mešalno razmerje 10 : 1 

Gostota mešanice 1,032 kg/L  

Prašno suho  1 h 

Naslednji nanos 4 - 5 h 

Brušenje 4 - 5 h  

Odprti čas  4 h 

    Stopnja sijaja (60°) 

Polsijaj: 30 

Mat: 20 

Extra Mat: < 10 

Primerno za uporabo Min 24 h 

Redčenje po potrebi 5 % Ralenty; 10 % z vodo v primeru brizganja 

Odpornost na abrazijo 
(Taber Abraser CS10-1Kg 1000 obratov) 
 

21 mg v 7 dneh 

Poraba  12 - 14 m2/litre  

Temperatura ob nanosu  nad 10°C  

HOS 80 g/l 

HOS omejitev (Eur.Dir.42/2004) 
Kat.A/i (WB): 140 g/L 
 

Čiščenje orodja  

Očistite valjček takoj po uporabi z VODO in 
nevtralnim milom dokler valjček ne bo več napojen 
z mlečno tekočino; na koncu sperite s tekočo vodo. 
Valjčke hranite v raztopini S23 in pred uporabo 
izperite z vodo. 

Skladiščenje 12 mesecev v originalno zaprti posodi  

Pakiranje  5 + 0,5 L 



Premazi & 

Lakiranje 

Certifikati 

 

 
Prepričajte se, da so pogoji za lakiranje optimalni. V primeru visokih temperatur  (>25°C)  ali 
nizke vlage v prostoru ter velikih površin za obdelavo se priporoča dodatek v lak (Rallenty 
retardant do 5 %). 
 

Opombe 
Občutljivo na zmrzal. 
Ni primeren za zunanjo uporabo. 
Ne mešajte laka z drugimi laki. 
Lak ne polivajte direktno na tla. Uporabite ustrezno posodo. 
Izogibajte se nanosu najprej po robovih prostora in kasneje ostale površine. 
V času lakiranja se izogibajte izpostavljenosti direktnim sončnim žarkom in prepihu. 
Med delom izklopite talno gretje. 
Ne uporabite mešanice laka starejše od 4h, čeprav je še redka. 
Lahko se nanaša preko 2K temelja na bazi topil. 
V tem primeru paziti, da se ne prebrusi temelj na osnovi topil Gran Fondo. 
 

Vzdrževanje 
Za redno čiščenje priporočamo uporabo nevtralnega mila PARQUET CLEANER  ali razkužila 
SANIPARQUET; za vzdrževanje priporočamo loščilo PARQUET  POLISHER. 

 
Varnostni napotki 
Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati  navedbe na etiketah in 
pred uporabo pregledati  varnostne liste. 
 

Odlaganje odpadkov 
Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno  zakonodajo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OPOZORILO:   

Vse informacije, navedene v tem 
tehničnem listu so informativne narave 
in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov 
upoštevate pogoje okolja ter materiale 
za obdelavo. 
 
REV-7: 12-07-2019.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
 
. 


