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Složení: Akryl-polyuretanová disperze s přísadou aditiv  a látek 

odpuzujících vodu. Neobsahuje N-Methyl-2-pyrrolidon. 
 

Barevné odstíny: Aquafin PLUS je bezbarvý, vyrábí se lesklý, 

polomatný, matný. 

Charakteristika: Aquafin PLUS je akryl-polyuretanový  lak pro 

vnitřní nátěry dřevěných podkladů.  Poskytuje tvrdé, ale pružné 

nátěry, dokonale lesklé nebo  s hedvábným matem. Nátěry se 

vyznačují vynikající světlostálostí a značnou odolností proti 

dolepování. Je vhodně tixotropní i pro dokonalou aplikaci štětcem. 

Má vynikající přilnavost  k podkladu s odolností proti praskání. 

Používá se jako základní i vrchní lak. Je rychleschnoucí, bez 

zápachu, chemicky neutrální a chrání životní prostředí. 
 

Použití:  Aquafin PLUS je určen k nátěrům hraček pro děti 

mladší 3 let,  nátěry nábytku a  dřevěných částí budov. Může být 

také použit k nátěrům dřevotřískových a dřevovláknitých desek, 

nábytku – mimo ploch A a B, sportovního nářadí, dřevěného nářadí, 

kancelářských potřeb, papíru, lepenky a minerálních podkladů. 

Barevný vzhled dřeva lze upravovat vhodným pigmentováním 

samotného laku, nebo barevnou penetrací: 60% laku a 40% vody + 

pigment. Aquafin PLUS  lze také použít ke zvýšení povrchové 

mechanické odolnosti jiných nátěrových hmot SOKRATES. Lak 

není určen k nátěrům trvale pochozích podlah  a 

nášlapových částí schodiště.  

Lak má vlivem PU složky rychlý náběh tvrdosti.   

Stohovatelnost a dolep je nutné řádně odzkoušet  na 

konkrétní podmínky. 

Nanášení: Aquafin PLUS se nanáší štětcem a stříkáním při 

minimální teplotě vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou 

dobu schnutí.  

Povrch některých druhů tropických dřev, borovic, modřínu a 

podobně je třeba řádně očistit od pryskyřic a smůly. Silně smolnatá 

dřeva jsou nevhodnými podklady.  

Doporučená teplota pro aplikaci :+ 18 °C až + 23 °C. 
 

Ředidlo: Voda. 

Čištění nářadí:  Vodou. Zaschlou barvu lze odstranit organickými 

ředidly. 
 

Před použitím velmi důkladně rozmíchat! 
 

Příklad nátěrového postupu: 

Nátěr dřevěných výrobků pro vnitřní prostředí: 

1. Dokonalé  očištění  a  přebroušení  povrchu  dřeva   brusným   

    papírem č. 150 – 180. 

2. lx   Aquafin PLUS tl. nátěru 80 – 100 mikronů mokrého filmu. 

Spotřeba 60 – 100 gr./ m². Možno přiředit 10% vody.   

3. Zasychání 2-3 hod.Přebroušení brusným papírem č. 150 až 200 

4. 1x - 2x  Aquafin PLUS v  časovém  intervalu mezi nátěry 4 – 8                              

    hodin dle  teploty.  Tloušťka  1 vrstvy  80 - 125 mikronů mokrého   

    filmu. Spotřeba 80 až 125 g/m² 

Vlastnosti nátěrové hmoty:   

 Obsah netěkavých složek                                od 38 % 

 Výtoková doba z pohárku Φ 6 mm/ ISO 23 °C                 od 25 s 

 Vydatnost jeden nátěr                                                    8 – 12 m² 

 Roztíratelnost                                    1 

 Ředitelnost vodou (v poměru 1:1)                            vyhovuje 

 Specifická hmotnost                                                     1,05 g/cm³ 

 Zasychání :  stupeň 2                                                                                                                                   1 – 2 hod. 

  stupeň 4                                                                         od 4 hod. 

Vlastnosti zaschlého nátěru:   

 Přilnavost mřížkou                                      1 

 Tvrdost kyvadlem  po  10 dnech                                od 40 %  

 
 

Údržba povrchu: 

Stíráním povrchu suchým nebo dobře vyždímaným hadrem. Větší 

nečistoty se odstraní použitím neutrálního čistícího prostředku bez 

abrazivních plniv.  
 

Balení:  0,60 kg, 2 kg, 5 kg; 10 kg; 18 kg               

Likvidace obalů: Obaly odevzdejte ve sběrně nebo na skládku 

nebezpečného odpadu. 

Nevylévejte do kanalizace a životního prostředí ! 
 

Kategorie odpadu: čistý obal, nebo zaschlý - 0, znečištěný obal 

tekutými zbytky - N. 

Číslo N odpadu kategorie N: 150 110. 
 

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. 

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C. 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci používejte 

vhodné pracovní rukavice a ochranný pracovní oděv. Při práci nad 

hlavou používejte ochranné brýle. V uzavřených prostorách 

dostatečně větrejte, nejezte a nepijte, dodržujte základní 

hygienická pravidla. Při zasažení očí vypláchněte dostatečně vodou. 

Při náhodném požití ihned vyhledejte lékaře. Obal vezměte 

s sebou ! 

Při dodržování aplikačních pokynů a základních hygienických 

pravidel nepředstavuje nátěrová hmota zdravotní riziko.  

 

S – věty:    S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí 
 

Opatření při úniku nátěrové hmoty: Zamezte úniku do vodních 

toků a zamezte kontaminaci podzemních vod. Vyteklý lak vysajte 

vhodnou absorbční látkou – Wapex, piliny nebo hadry. Uložte na 

skládku nebezpečných odpadů ! 
 

Dodatek: Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je 

ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládatelnými 

vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na 

konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje 

jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají 

právní nárok. 

Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu nebo údaje 

odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu vyžadují 

potvrzení výrobce. 
 

Poznámka: S vydáním tohoto technického listu pozbývají veškeré 

dříve vydané technické listy platnosti.01/2011 

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své 

užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 

do data uvedeného na obalu. 
 

SOKRATES Aquafin PLUS je nehořlavá kapalina ve smyslu 

ČSN 65 0201. 
 

SOKRATES Aquafin PLUS je v rámci nátěrového systému 

schválen pro vnitřní prostředí.  

ADR/RID – Nepodléhá značení 
 

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 337/2010 Sb.):       
Sušina        

% 

Hustota  

 g/cm³  

VOC 

kg/kg 

Org. uhlík 

 kg/kg 

Max.prah 

těk.látek 

g/litr 

Obsah 

těk.látek 

 g/litr 

35 1,05 0,069 0,058 130 72 

Kategorie A, podkategorie e 

ČSN EN ISO 9001:2009

 

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. 
 

 

SOKRATES AQUAFIN PLUS splňuje podmínky EN 71, část 3, Bezpečnost hraček.  

Migrace určitých prvků.  

Splňuje podmínky Vyhlášky MZ č. 84/2001 Sb.  §5, příloha č.7 § 14/1/. 
 

 Vyrobil:   BUILDING PLAST spol. s r.o.   
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