
 
Strato 310 lesk
Strato 311 sametový mat 
Jednosložkový, vodou ředitelný parketový lak 

dobře roztíratelný, bez obsahu NMP látek
dobrá oděruodolnost 
přirozený tón dřeva 

 

Podklad: 
Suchá měkká a tvrdá dřeva, korek, zbavené olejů, tuků, 
vosků a prachu. V případě použití na podlahy s 
podlahovým vytápěním, dřevěnou dlažbu a palubky a 
pružně uložené dřev. podlahy je nutné je nejdříve opatřit 
nátěrem Strato 200 Holzgrund. 

Zpracování: 
Před upotřebením řádně protřepat. 
Lak nanášet válečkem Strato nebo kartáčem na 
uzavírací nátěry. Nástřik je možný pneumatickým 
stříkáním (za přídavku max. 10% vody) nebo Airless 
stříkáním. 
Minimální teplota místnosti a podlahy + 15°C. Dobře 
větrat, zamezit průvanu a přímému slunečnímu záření. 

Doba schnutí: 
Uvedené údaje jsou pouze přibližné, závisí na teplotě 
prostředí a podlahy stejně jako na vlhkosti vzduchu. 
 
* Za optimálních podmínek, tzn. při 23°C a vlhkosti 
vzduchu 50%, je lak Strato po ca. 5 hodinách suchý, 
pochozí a je možno ho brousit. Pro jistotu a aby byla 
zaručena optimální možnost broušení ale doporučujeme 
dobu zasychání přes noc. 
 

Pracovní postup Nářadí Doba schnutí
Základování:

1x Strato 200 Holzgrund  cca 1 hod.
základní nátěr snižující postranní sklížení 
(např. při podlahovém vytápění, dřevěné dlažbě, 
palubek) 
nebo

2x Strato 201 Spachtelsiegel cca 1 hod.
(stěrkovací základ)
nebo

1x Strato 310/311  
ca 5 hod.
s výhradou*

Lakování:

1x Strato 310/311  
ca 5 hod.
s výhradou*

Mezibroušení:

1x Strato 310/311  
ca 5 hod.
s výhradou*

Konečné vytvrzení cca za 7 dní

To neplatí pro silně nasákavá dřeva (!), jako např. buk, 
jasan, javor atd., a pro přeschlé, např. staré podlahy, u 
kterých již není lepidlové lože intaktní, v těchto případech 
je doba zasychání přes noc nutná. 

Spotřeba: 
Ca 130 ml/m2 na každou vrstvu. 

Čištění pracovního nářadí: 
Okamžitě po použití vodou. Zaschlé zbytky filmu lze 
odstranit ředidlem V 29. 

Skladovatelnost: 
V chladu a suchu v originálním balení po dobu 12 
měsíců. Chránit před mrazem. 

Likvidace odpadu: 
Nevylévat do kanalizace, nechat vyschnout a likvidovat 
jako komunální odpad. 

Údržba a ošetřování: 
Hodnotný povrch podlahy docílíte správným 
ošetřováním: 

a. Čištění pomocí euku-clean rozmíchaného ve 
vodě 

b. Protiskluzový vosk pro všechny podlahy natřené 
lesklým nebo hedvábně matným uzavíracím 
lakem. 

Značení:
GefStoffV: odpadá
VbF: nepodléhá
ADR/RID: odpadá
UN- číslo odpadá
Giscode: W3+
R- věty: žádná
S - věty: 38 v případě nedostatečného 

větrání používejte vhodné 
vybavení pro ochranu dýchacích 
orgánů 
23 Nevdechujte páry 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto 
instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený 
způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.  

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/
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