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IGROLUX 
 
Charakteristika  
IGROLUX je speciální, transparentní, vodou ředitelný ochranný lak, který tvrdne při kontaktu se vzduchem. Je 
ideální pro povrchy, které jsou vystaveny zvýšenému namáhání a otěru v interiéru. Je dostupný v provedení 
lesk a polomat. 
IGROLUX odpovídá normám DIN 53 754, DIN 54 004, DIN 52 615, DIN ISO 4626, DIN 53 151. Výrobek je bez 
zápachu, netoxický, nehořlavý a je šetrný k lidem a životnímu prostředí. 
 
Použití 
Ochrana dekorativních výrobků a dekorovaných povrchů v interiéru. 

           
Příprava povrchu 
Očistěte povrch, který má být lakován. Pokud je to možné, přebruste jemným smirkovým papírem. V případě 
použití jako ochranné vrstvy dekoračního materiálu povrch nebrousíme. 

 
Aplikační metoda 
Válečkem nebo štětcem naneseme s odstupem cca 6 hod. dvě vrstvy neředěného laku IGROLUX. Při použití 
stříkací pistole (tryska 1,3 – 1,7 mm) materiál ředíme max. 10 % pitné vody. 
Pro dosažení perfektního povrchu doporučujeme povrch mezi jednotlivými vrstvami jemně přebrousit.  
V případě vysoce namáhaných povrchů jako jsou desky stolů, dveře apod. doporučujeme nanést materiál ve 
třech vrstvách. 
      
Technické údaje pro aplikaci 
 
Ředění:   štětec, váleček: připraveno k použití;   stříkací pistole: max.10% pitné vody 
Vydatnost:                  12 - 14 m²/l v jedné vrstvě (v závislosti na podkladu) 
Aplikační nářadí:     štětec, váleček, stříkací pistole ( tryska 1,3 -1,7 mm) 
Aplikační teplota:              +5°C - +36°C (při relativní vlhkosti nepřevyšující 80%) 
Doba schnutí na dotek:     0,5 - 1 h (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující  75%) 
Celková doba schnutí:     3 dny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující  75%)  
Čištění nářadí:                   vodou 
 
Technické údaje výrobku 
 
Složení:                                akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, alifatické polyuretanové pryskyřice a aditiva                                        
Specifická hmotnost:     1 kg/l + / - 3%  
pH:       7,5 – 9,5 
Viskozita:      200 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min při 25°C) pro provedení polomat, nízká pro  
                                              provedení lesk 
Teplota skladování:           +2°C  - +36°C. Chraňte před mrazem. 
Reakce na oheň:     negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodouředitelný materiál o síle 
                                              vrstvy za sucha nižší než 0,6 mm   
Otěruodolnost:                   odpovídá normě   DIN 53 754, střední hodnota 44,5 mg/500 ot.         
Stupeň světelné čistoty:   odpovídá normě DIN 54 004, stupeň 7 
Opotřebení na podkladu: odpovídá normě DIN 53 151, hodnoty GT 2A, GT 2T znamenají velmi dobrý vztah  
                                              soudržnosti a přilnavosti nátěru 
Přilnavost:                           odpovídá normě DIN ISO 4624: odolnost na odtržení: 1,45 N/mm²  
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Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:  
                                              třída A/e; VOC: 45 g/l (max.) 
                                              (limit fáze I od 1.1.2007: 150 g/l, limit fáze II od 1.1.2010: 130 g/l) 
Barva:                                   transparentní,  lesk nebo polomat    
Balení:                                  0,75 l    -    2,25 l                            

 
Bezpečnostní informace 
Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. 
Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud 
je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými 
barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, 
zbytky, eventuelně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina 
apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle 
mezinárodních dohod. 
 
Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a 
odborných znalostí. Oikos nenese žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby 
Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek 
určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití. 

 
 

 

 

 

 


