
SOKRATES
®
  TANGO  primer

   

      základní parketový lak vnitřní 
 

PN  23 / 06                                                                    SKP 24.30

Složení:  Speciální vodou ředitelné pojivo 
 

Barevné odstíny : čirý 
 

Charakteristika: Sokrates TANGO primer je vodou 

ředitelný   jednosložkový základní parketový lak, určený  

k základním nátěrům tvrdých dřevěných podkladů 

v kombinaci s vrchními laky řady Sokrates TANGO. Použití 

pod MOVIpur není podmínkou.  
 

Použití: 

TANGO primer chrání  dubové parkety před jejich 

tmavnutím při aplikaci vrchního laku TANGO a současně 

vlivem své pružnosti snižuje riziko tvorby nestejnoměrných 

spár vlivem sesychání nedostatečně vyschlého dřeva palubek. 

Tango primer při použití pod vrchní akryl-uretanový lak 

MOVIpur zvýrazňuje kresbu tvrdého dřeva. 

Základní lak se po aplikaci zásadně jenom lehce 

přebrousí. Doba zasychání, z důvodu zesíťování nátěru 

a získání zábranových vlastností, je při pokojové 

teplotě   + 18 až + 20 °C vždy min.  3 hodiny. Lak se  ředí 

přidáním 10 – 15 % vody.  
 

Lak není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou 

vodou. 

Ředidlo: voda 

Nanášení:  

Sokrates TANGO primer se nanáší válečkem, štětcem nebo 

stříkáním v rovnoměrné vrstvě v tl. 100 mikronů mokrého 

filmu, tj. 1kg laku na 10-12 m2 plochy při minimální teplotě 

podkladu a ovzduší +13 °C a to i po celou dobu schnutí. Před 

použitím celý obsah obalu rozmíchejte! Nařeďte 10% až 15% 

vody! 

Nepoužívejte stejný váleček pro různé druhy laků! 
 

 

Úprava podkladu: Jako podklad slouží dokonale suchý a 

očištěný povrch dřeva  od mastnot, pryskyřic, vosků, 

předchozích politur a nevhodných tmelů. K  broušení podkladu 

musí být používány kvalitní brusné materiály, které nesmí 

uvolňovat   brusivo. Vklíněné zbytky brusiva, které často 

obsahují železo, jsou potom zdroji zdánlivých  defektů vrchního 

laku ve formě tmavých teček.  Povrch dokonale očistíme 

vysavačem.  
 

Čištění nářadí: 

Vodou se saponátem zaschlý lak: např. organickým ředidlem  

P 8500  nebo acetonem. 

Kovové spoje : Hřebíky a šrouby – antikorozní  charakter. 
 

 

Doporučený nátěrový postup: / dubové parkety / 
 

l. Odstranění  všech  mastnot,  výronů  pryskyřic a vosků .  

    Přebroušení. 

2. 1 x  zákl. lak TANGO primer, vydatnost : 10 - 12 m²/kg  

3. Zasychání   3 hodiny – lehké přebroušení  od č.180 - 220  

4. 2x- až 4x TANGO  10-12m2/kg. Zasychání dle teploty a 

vlhkosti od 4-8 hod. Nejdéle však 24 hod.  Broušení povrchu 

č. 150 – 180.                                                                       

    Jako poslední nátěr může být pro zvýšení 

houževnatosti použit  1x  TANGO sport.  

    Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 20 °C 
 

 

 

Vlastnosti nátěrové hmoty: 

 Obsah netěkavých složek                                             od 30% 

 Výtoková doba  FORD 4 mm/23 °                                 od 22 s 

 Vydatnost na jeden nátěr                                      10-12 m²/kg 

 Spotřeba na jeden nátěr                                        80-120 g/m²                                   

 Specifická hmotnost                                                1,03 g/cm³ 

 Přilnavostmřížkou                                                                1                   

 Tvrdost kyvadlem  za 3 dny                                     od   35  % 
             

Zasychání: 

Při teplotě + 18 až + 20 °C  minimálně   3hodiny               
 

Balení:  2kg, 5 a 10 kg 
 

Kategorie odpadu: čistý obal - O, znečištěný obal tekutými 

zbytky –N 

Číslo  znečištěného obalu tekutými zbytky NH : 150 110. 

Likvidace: Znečištěné obaly odevzdejte na skládku 

nebezpečného odpadu. Zbytky  laku nevylévejte do 

kanalizace a životního prostředí ! 
 

SOKRATES Tango primer je nehořlavá   kapalina ve 

smyslu ČSN 650201 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  

Při práci používejte vhodné pracovní rukavice a ochranný pra-

covní 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.  
 

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. Skladujte při 

teplotách od min. +5 °C až + 25 °C! 
 

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, které 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. Na tyto případy se vztahují 

všeobecné obchodní podmínky 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. 

ADR/RID – Nepodléhá značení 
 

SOKRATES Tango primer je v rámci nátěrového 

systému schválen pro vnitřní prostředí. 
  

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 

37 1,03 0,101 0,052 130 104 

Kategorie A, podkategorie   e 
 

ČSN EN ISO 9001 : 2009                

SOKRATES TANGO primer splňuje podmínky EN 71, část 3, Bezpečnost hraček. Migrace 

určitých prvků 
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