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Vlastnosti:
FORTEKRYL interiérový lak je vodou ředitelná transparentní ná-

těrová hmota na bázi hybridní akrylátové disperze a speciálních aditiv. 

Má velmi dobrou zpracovatelnost a velmi dobrý rozliv. Nátěry se vy-

značují výbornou přilnavostí k podkladu a povrchovou tvrdostí. FOR-
TEKRYL interiérový lak není určen pro nátěry podlah. FORTEKRYL 
interiérový lak se vyrábí v lesklém, pololesklém i matném provedení. 

Oblast použití:
FORTEKRYL interiérový lak je určen k nátěrům dřeva, dřevěných 

a korkových obkladů stěn, palubek, laťovek, dřevoštěpkových a dřevo-

třískových desek v interiéru. 

Technické údaje:
Sušina  min. 35 hm. %

Speci� cká hmotnost 1,00–1,20 g/cm3

pH 8,0–9,0

Výtoková doba (4 mm) min. 80 s

Zasychání  st. 1 40 minut

st. 5 do 2 hod.

další nátěr  po 2–4 hod. 

brousitelnost po 2 hod.

Přilnavost (mřížka) výborná

Tvrdost po 10 dnech 25 %

Vzhled � lmu lesklý, pololesklý nebo hedvábně matný

Spotřeba:
0,10–0,15 kg/m2 (1 vrstva)

Balení:
0,7 kg plechovky, 1,8 a 4 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTEKRYL interiérový lak se po dokonalém promíchání naná-

ší štětcem, pneumatickým či vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním 

nebo máčením na suchý (vlhkost max. 12 %) čistý podklad, zbavený 

pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem), mastných 

skvrn a nesoudržných vrstev. FORTEKRYL interiérový lak lze ředit na 

vhodnou aplikační viskozitu maximálně 5 % vody. Nátěry se provádějí 

ve 2–3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20 °C) při teplotě 

podkladu a prostředí v rozmezí 10 °C až 25 °C. Teplota podkladu nesmí 

klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu může být max. 75 %. Niž-

ší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Nářadí je nutné 

ihned po ukončení práce umýt vodou.

Příklad nátěrového postupu:
1. Dokonalé očištění povrchu dřeva, viz Zpracování.

2.  1 x nátěr hmotou FORTEKRYL interiérový lak. Pro první nátěr 

lze hmotu ředit max. 5 % vody. (Spotřeba 0,10–0,12 kg/m2).

3. Zasychání 2–4 hodiny.

4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.

5.  2–3 x nátěr hmotou FORTEKRYL interiérový lak (spotřeba na 

1 nátěr 0,10–0,15 kg/m2). Interval mezi nátěry 2–4 hodiny při 

20 °C, vhodné přebrousit mezi jednotlivými nátěry brusným pa-

pírem č. 220.

Certi� kace:
ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržení základních hygienických pravidel neohrožuje FORTE-

KRYL interiérový lak zdraví ani životní prostředí. Při práci používejte 

vhodný ochranný oděv a rukavice, při práci nad hlavou ochranné brýle, 

při stříkání ochranné brýle a respirátor.  

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným 

regeneračním krémem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 

velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyplách-

něte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými 

tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte 

zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

FORTEKRYL interiérový lak je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 

65 0201.

lak pro nátěry dřeva v interiéru 
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