
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

QUICK DRYING VARNISH         
vodou ředitelný akrylátový lak na nábytek 

 
 
 
VLASTNOSTI 
JE RYCHLESCHNOUCÍ TRANSPARENTNÍ LAK,  
ZASYCHÁ BĚHEM POUHÝCH 20 MINUT, 
NEVYDÁVÁ TÉMĚŘ ŽÁDNÝ ZÁPACH, 
ZDŮRAZŇUJE PŘIROZENOU KRÁSU DŘEVA, 
NEŽLOUTNE,  
VYTVÁŘÍ TRANSPARENTNÍ A HOUŽEVNATÝ 
POVRCH, 
ODOLÁVÁ ALKOHOLU A SLABÝM 
ROZPOUŠTĚDLŮM, KTERÉ OBSAHUJÍ ČISTÍCÍ 
PROSTŘEDKY. 
 
 
 
 
 
 

 
SLOŽENÍ 
Vodou ředitelný polymer bez organických 
rozpouštědel. Barevné varianty obsahují 
organické pigmenty.  
 
POUŽITÍ 
Na jakékoli nenatřené nebo dříve natřené dřevo 
v interiéru, jako jsou dveře, nábytek, poličky, 
lišty, korkové obklady, tvrdé dřevo i dřevotříska 
a jako finální vrstva při fládrování. Lak poskytuje 
dřevu ve vnitřních prostorách snadnou a rychlou 
ochranu a zároveň zdůrazňuje jeho přirozenou 
krásu. K ochraně před každodenním otěrem a 
opotřebováním stačí obvykle dva nátěry.  
U nenatřeného dřeva lze aplikovat tři nátěry. 
 
VZHLED   
bezbarvé provedení  Clear:  
Matt - mat, Satin - polomat, Gloss - lesk  
 
barevné provedení:  
Satin - polomat  
 
Konečný nátěr je transparentní a zvýrazňuje 
texturu dřeva.  
 
ODSTÍNY 
Beech    Deep Mahogany 
Light Oak   Antique Pine 
Dark Oak   Walnut 
Medium Oak   Teak 
Mahogany 

 
 
 
PŘÍPRAVA 
Odstraňte případné zbytky starého poškozeného 
nátěru a povrch obruste brusným papírem  
– nepoužívejte ocelovou vlnu. Otřete lakovým 
benzínem. Povrch musí být suchý, zbavený 
všech nečistot a mastnoty.  
Quick Drying Varnish je průhledný; všechny 
skvrny a nedokonalosti budou nadále viditelné. 
 
NANÁŠENÍ 
Před použitím dobře promíchejte. Pracujte v 
teplých a dobře větraných prostorách. Naneste 
rovnoměrně 2 až 3 vrstvy, vždy ve směru 
vláken. Lak je suchý na dotek za 20 minut, 
přetíratelný za 1 hodinu. 
Špatná ventilace, nízká teplota, vysoká vlhkost a 
poréznost podkladu prodlužují dobu schnutí a 
nanášení další vrstvy. Před posledním nátěrem 
doporučujeme povrch lehce přebrousit jemným 
brusným papírem. 
Při použití barevného laku první nátěr provedený 
bezbarvým lakem zlepší konečný vzhled.  
Quick Drying Varnish je určen pro aplikaci 
štětcem. Nelze ho stříkat ani aplikovat 
válečkem.   
 
VYDATNOST 
16-20 m2/l na jeden nátěr.  
 
ČIŠTĚNÍ 
Štětce umyjte vodou a saponátem. 
 



BALENÍ 
Plechovky 250 ml a 750 ml 
 
UPOZORNĚNÍ 
Nenatírejte při teplotách pod 10°C nebo při 
vysoké vlhkosti vzduchu. Quick Drying Varnish 
zasychá velmi rychle; minimalizujte vlhké okraje. 
Nepoužívejte na plasty. 
 
OPRAVY 
Poškozená místa přetřete lakem. Po dlouhém 
používání doporučujeme přetřít celou plochu 
stejným lakem. Pro zlepšení přilnavosti je 
vhodné starý nátěr lehce obrousit a setřít vlhkým 
hadříkem. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte při teplotách nad 5°C. Pokud vám na 
natřený povrch během 2 – 3 dnů od nátěru 
vystříkne nedopatřením voda, vlhký povrch 
nedrhněte, ale jemně otřete vlhkým hadříkem. 
Chraňte před mrazem.  
 
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 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. 
 
Obsahuje 2,2‘,2‘‘- (hexahydro- 1,3,5-triazine- 
1,3,5 triyl) triethanol   a   1,2-benzisothiazol-3 
(2H)- on.  Může vyvolat  alergickou reakci. 
Obsahuje  2-methyl-2H- isothiazol-3-on. 
Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/e): 
130 g/l 
Obsahuje max. 60 g/l VOC 
 
 
 
 

VLASTNOSTI 
Vzhled: neviskózní mléčná / probarvená tekutina 
Zápach: sladký charakteristický 
Mísitelný s vodou 
Nehořlavý 
Bod vzplanutí nad 61°C 
 
Hustota: 1,031 g/cm3 

Obsah organických rozpouštědel: 0,0596 kg/kg 
produktu 
Obsah netěkavých látek: 30 obj. %  
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY  
48 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. S35 2YP.  
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629  
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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