
Durolak DD NP (40, 60, 90)  
  

DVOKOMPONENTNI PU LAK 
 
•DD40 MAT (cca 40) 
•DD60 POLSIJAJ (cca 60-70) 
•DD90 SIJAJ (cca 90) 
 
 

Dvo-komponentni PU  končni lak na osnovi topil , ki je v skladu z EU uredbo št.42/2004. Nova 
generacija PU lakov na bazi topil z visoko vsebnostjo suhe snovi in majhno vsebnostjo HOS. 
Uporaba laka je enostavna z visoko prekrivnostjo. Lakiran film dosega dobre kemične in 
odpornostne lastnosti. 
 
 
 
 

 

 

Tehnični podatki (20°C - 60% R.H.) 

Premazi & 

Lakiranje 

Durolak DD NP 

Certifikati 

Navodila za uporabo 
Zbrusite parket, da boste dobili gladko površino brez olja, maščob, voska ali ostanka starih 
premazov. Zapolnite možne razpoke s primernim vezivnim sredstvom (LEGASTUCCO RSA ali 
podobnim) in zaključite cikel brušenja 150 – 180, zatem površino dobro posesajte. 
Najprej nanesite plast temelja GRAN FONDO NP in počakajte cca 8 ur, da se posuši. Zbrusite s 
papirjem granulacije 180 – 220. 
 
Nato dobro premešajte komp.A in zmešajte v pravem razmerju 1:1 z komp.B Durolaka DD .., da 
boste dosegli nominalni sijaj. Po mešanju počakajte 10 minut pred nanosom, kar omogoči 
predhodno reakcijo. Nanesite 1 sloj laka z valjčkom ali čopičem. 
 

Opombe 
• Če je potreben dodatni sloj laka DD.., najprej obrusite 1.sloj po 24 h z 220 in zatem nanesite 
2.sloj enakega laka DD.. v času krajšem od 7 dni. 
• Končno stopnjo sijaja lak doseže po 3 dneh. 
• Če želite podaljšati uporabnost laka zaradi visokih temperatur ga redčite z Ritardante AS do 5%. 
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Vzdrževanje 
  
Za redno čiščenje in vzdrževanje poda, ki je bil obdelan s tem 
proizvodom, priporočamo uporabo  nevtralnega mila PARQUET 
CLEANER ali razkužila SANI PARQUET; za izredno 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-2: 22-11-2011.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
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