
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

DIAMOND HARD FLOOR VARNISH                                   
vodou ředitelný lak na dřevěné podlahy - interiér 

 
 
 
VLASTNOSTI A POUŽITÍ 
VYZNAČUJE SE VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, 
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ A VYNIKAJÍCÍM ROZLIVEM. JE 
ODOLNÝ VŮČI TEKUTINÁM A BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM 
CHEMIKÁLIÍM. ZARUČUJE SPOLEHLIVOU OCHRANU 
DŘEVĚNÝCH PODLAH Z MĚKKÉHO I TVRDÉHO DŘEVA, 
KORKU, PARKET I DŘEVOVLÁKNITÝCH ČI 
DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK. JE VHODNÝ NA DOMÁCÍ 
SILNĚ ZATĚŽOVANÉ PODLAHY I PRO KOMERČNÍ 
PROSTORY. V RÁMCI CERTIFIKACE VYHOVĚL TENTO 
VÝROBEK ZKOUŠKÁM NA PROTIKLUZ.  
 

 
 
 
VZHLED   
Podlahový lak Diamond Hard  Floor Varnish se 
dodává jako Clear - bezbarvý (Satin - polomat, Gloss 
- lesk), nebo probarvený (Satin – polomat).   
Konečný nátěr zvýrazňuje texturu dřeva.   

 
PŘÍPRAVA  
Všechny předchozí nátěry zcela odstraňte, povrch 
dohladka obruste, případně zatmelte. Vysajte 
veškerý prach a nečistoty. Podlahu setřete ředidlem 
a nechte uschnout. Jestliže starý lak potřebuje jenom 
obnovit, jemně ho přebruste brusným papírem č. 120, 
prach vysajte a povrch setřete ředidlem a nechte 
uschnout.  
 
NANÁŠENÍ  
Před použitím i během aplikace nátěr dobře 
promíchávejte. Pracujte v teplé a dobře větrané 
místnosti. Lak nanášejte rovnoměrně širokým 
štětcem ve směru vláken dřeva. Nejlepší je natírat 
současně 2-3 prkna, aby nedocházelo k překryvu. K 
dosažení maximální trvanlivosti opatřete plochu 
trojím nátěrem. Mezi jednotlivými nátěry vyčkejte 
vždy 2 hodiny. Neroztírejte do příliš tenké vrstvy! 
Před posledním nátěrem plochu lehce obruste 
jemným brusným papírem o zrnitosti 240, otřete 
vlhkým hadrem, nechte uschnout a poté naneste třetí 
nátěr. Nátěr je pochůzný za 8 hodinách, vyzrálý  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
za 72 hodin. Po dobu 8 dnů nepokládejte koberce ani 
rohožky, po dobu 5 dnů chraňte před vodou.   
 
VYDATNOST  
16-20 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost závisí na 
nasákavosti a druhu dřeva.  
 
DOBA SCHNUTÍ 
Přetíratelný za 2 hodiny, pochůzný za 8 hodin, 
zatížení nábytkem za 24 hodin, plné zatížení za  
72 hodin. Po dobu 8 dnů nepokládejte koberce nebo 
rohožky. Po dobu 5 dnů chraňte nátěr před vodou. 
Při špatném větrání, za nízkých teplot a vysoké 
vlhkosti se doba přetírání a schnutí prodlužuje.  
 
ČIŠTĚNÍ  
Štětce umyjte vodou a saponátem.  
 
ODSTÍNY 
Satin - Beech, Light Oak, Dark Oak, Antique Pine, 
Medium Oak, Rich Mahogany - probarvené 
Clear Satin, Clear Gloss - bezbarvé 
 
BALENÍ 
Plechovky 2,5 l, 5 l – bezbarvé odstíny 
Plechovky 2,5 l – probarvené odstíny 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKLADOVÁNÍ 
Skladujte při teplotách nad 5°C na suchém, dobře 
větratelném místě, daleko od zdrojů tepla a vznícení. 
Neskladujte v blízkosti potravin.  
 
LIKVIDACE  
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený 
výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními 
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci 
nebezpečných odpadů. 
 
PRVNÍ POMOC 
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou vodou. 
Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, 
případně ošetřit regeneračním krémem. Při 
náhodném požití vypláchnout ústa vodou. 
Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, zajistit 
průchodnost dýchacích cest. 
V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, 
požití většího množství přípravku)  vyhledat 
lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno 
konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem v Praze – tel.: 224 919 293. 
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
 
Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/i): 
140 g/l 
Maximální obsah VOC 85 g/l 
 
Obsahuje 2,2´,2˝-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-
triyl)triethanol a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.  
Může vyvolat alergickou reakci. 
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY  
60 měsíců od data uvedeného na obalu.  
 
DISTRIBUTOR  
Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,  
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.  
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199  
Email: detecha@detecha.cz. www.detecha.cz  
 
VÝROBCE  
Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapeltown,  
Sheffield, England. S352YP.  
Tel: +441142467171, Fax: +441142455629  
enquiry@ronseal.co.uk www.ronseal.co.uk  
 
„Ronseal“ a „Ronseal Does Exactly What it Says on 
the Tin“ jsou registrované ochranné známky 
společnosti Sherwin Williams Company. © Ronseal 
2009.  
Vyrobeno ve Velké Británii. 
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