
 

SOKRATES
®    

TANGO sport             

polyuretanový lak vnitřní na parkety – sportovní areály - schody 
 
 

PN  30/06                                                    SKP 24.30.11 
 

Složení:  

Vodná disperze 100% polyuretanu s přísadou speciálních aditiv 

a látek upravujících kluzné vlastnosti. Lak je jednosložkový a 

ředí se vodou.  

 

Barevné odstíny:  

SOKRATES TANGO sport se vyrábí čirý - lesklý, polo-

matný, matný 
 

Charakteristika:  

SOKRATES TANGO sport  je bez zápachu, nehořlavý, che-

micky neutrální a výrazně chrání životní prostředí. Po 

zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní nátěry, které jsou 

dokonale omyvatelné, odolné na oděr -  houževnaté. Lak má 

vynikající přilnavost   k podkladu a je dokonale odolný proti 

odlupování. Je rychleschnoucí. Povrch laku je  čirý.  

Povrch laku se vyznačuje zcela extrémní odolností na 

oděr. 
 

Použití:  

SOKRATES TANGO sport je profesionální polyuretanový 

lak určený pro sportovní areály, schodiště, bytové a  pobytové 

plochy s  požadavkem  na zvýšenou odolnost na oděr, vodu a 

plnění podmínek  Vyhl. 137/1998 Sb.- součinitel smykového 

tření min. 0,6. 

Lak není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou 

vodou.  

                         
Ředidlo: Voda 
 

Nanášení:  

SOKRATES TANGO sport se nanáší válečkem pro vodou 

ředitelné laky /ne molitanovým/, štětcem, stříkáním nebo 

stěrkou, při minimální teplotě podkladu a vzduchu +13°C 

a to po celou dobu schnutí.  

 

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

 
Pokyny pro nátěrový postup: 

Podklad musí být řádně čistý, zbavený všech mastnot, 

předchozích voskových politur a musí být suchý. Místa 

s výronem pryskyřic nutno důkladně odstranit. Lak se používá 

zásadně neředěný. Povrch dřevěné podlahy se před aplikací  

přebrousí  brusným papírem č. 150 až 180, který snižuje 

zvednutí  dřevěných vláken a zlepšuje výslednou kvalitu. Čím 

bude nižší relativní vlhkost vzduchu a vyšší teplota, tím bude 

kratší doba schnutí nátěru. V zimním nebo chladném počasí se 

místnost  nesmí větrat otevřenými okny. Mrazivý vzduch může 

poškodit povrch nátěru. Při renovačních nátěrech 

doporučujeme  provést zkušební nátěr, který nám odhalí 

přítomnost mastnot, vosků apod., které se ještě musí odstranit 

dalším přebroušením povrchu. Do laku nepřidávejte vodu. 

Voda vyvolává sklon k pěnění.  

 

U nových podlah doporučujeme v rámci celého nátěrového 

systému provést minimálně 3 až 4 nátěry. Mezi jednotlivými 

nátěry  provádíme dle potřeby  přebroušení – začištění.  

Přesto, že je lak rychleschnoucí, doporučujeme mezi  nátěry 

dle teploty a vlhkosti vzduchu ponechat časový odstup 6- 8 

hodin, nejdéle však 24 hodin.  TANGO sport se brousí až po 6 

až 8 hodinách - má  silně sníženou brousitelnost, proto je 

vhodné TANGO sport dávat až jako konečný nátěr, 

který se již nemusí brousit.  Povrch laků je pochozí po 3 až 

5 hodinách – dle teploty a vlhkosti vzduchu. Konečné 

vlastnosti lak získá za 5 - 10 dnů při pokojové teplotě +18 °C. 

Do této doby zacházejte s povrchem šetrně! Podlahu 

nezatěžujte na plný výkon. Koberce a podložky pokládáme 

až po uplynutí této doby.  

 

Pokyny pro aplikaci: 

Před každým použitím lak důkladně rozmíchejte. Na dně 

obalu nesmí zůstat žádný sediment! Lak přelévejte do 

aplikační nádoby přes vhodný cedník pro zachycení 

případných zaschlých zbytků laku, které se mohou 

vytvořit na vnitřním okraji obalu během skladování a 

rozmícháním zanést do  laku. 

 

 Lak aplikujte rovnoměrně,  plynulými pohyby válečku tak, 

aby se nikde nehromadil a  po celé ploše vytvářel rovnoměrně 

slitou vrstvu. Vyhýbejte se nadměrnému hromadění laku a 

větrání průvanem. Ověřte si individuálně časovou plynulost  

napojení . Lak není vhodné aplikovat za horkého a suchého 

počasí. Rychlé zasychání způsobí potíže v napojování a u 

slabých vrstev může vést k tvorbě nedokonalého povrchu, tak 

zvaného pomeranče, který vznikne právě rychlým 

zaschnutím, kdy lak nemá čas se dokonale rozlít. Vytvořený 

efekt pomerančové kůry nelze v žádném případě odstranit  

ulitím další vrstvy. Defektní vrstva se musí zcela odstranit  

přebroušením do úplné roviny, bez náznaků předchozího 

povrchu. Nepoužívejte stejné nářadí na různé druhy laku, 

zejména ne po základním laku. 

POZOR! Adheze TANGO sport může být k různým cizím 

podkladům podstatně nižšží než u TANGA. 

Doporučený nátěrový postup – dubové parkety: 

 

1x Sokrates TANGO primer  základní parketový lak            

 10-12 m2/kg – zasychání 2 - 3 hodiny dodržujte!! 

  lak se brousí jenom  lehce – lehké broušení          

  2x až 3x Sokrates TANGO -  10-12 m2/kg laku 

   zasychání 6-8hodin – mezibroušení  

 1x až 2x Sokrates TANGO sport – 10-12 m2/kg laku 

  
 

Poznámka: TANGO sport může být použit i samostatně. K 

cizím podkladům může mít TANGOsport špatnopu 

adhezi, na rozdíl od TANGA. 

 

Čištění nářadí:  Vodou. Zaschlý film čističem štětců P 8500 

nebo vhodným organickým ředidlem. 

 

Ošetřování povrchu a údržba povrchu.  

Vysávání prachu vysavačem s vhodnou koncovkou a dobře 

vyždímaným hadrem nebo mopem.Větší nečistoty se odstraní 

použitím neutrálního čistícího prostředku bez abrazivních 

plniv. Prvních 14 dní se povrch udržuje pouze vyždímaným 

mokrým hadrem.  Po této době je vhodné povrchovou údržbu 

provádět kvalitním a vhodným polišem pro vodou ředitelné 

podlahové laky. Viz Technický list: Údržba parketových 

laků. 

Sportovní plochy mají vlastní režimy údržby, které se řídí 

provozovanými sporty. Viz. TL údržba sportovních areálů. 

 

 Zasychání: 

Podle teploty a relativní vlhkosti vzduchu: /orientační údaj /                                           

 Stupeň na omak                                                      2- 3  hod 

 Stupeň pro přetíratelnost                                       4 - 6 hod 

 Brousitelnost  je  snížená                                          6- 8 hod 

 

Vlastnosti nátěrové hmoty:   

 Obsah netěkavých složek                      od 30 % 

 Výtoková doba z pohárku   

      Φ 4 mm/23 °C                      od 22 s 

 Vydatnost (jeden nátěr)          10 - 12 m²/1 kg  

 Stěrkování                                                  25 – 30 m²/1 kg  

 Roztíratelnost                                                                   1            

 Specifická  hmotnost                                      1,043 g/cm³ 

  

Vlastnosti zaschlého nátěru:   

 Přilnavost mřížkovým řezem                             1 

 Tvrdost kyvadlem dle Persoze                   od 45 % 

 Omyvatelnost mýdlovým roztokem                   výborná                                     

Balení:  5 kg; 10 kg. 
 

Likvidace obalů: Obaly odevzdejte ve sběrně nebo na  

skládku nebezpečného odpadu. 

Nevylévejte do kanalizace a životního prostředí ! 



Kategorie odpadu: čistý obal - 0, znečištěný obal - N.  

 

Číslo N odpadu s tekutými zbytky NH : 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 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.  

 

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. Na tyto případy se vztahují 

všeobecné obchodní podmínky výrobce. 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

S vydáním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve 

vydané technické listy platnosti. 01/2011 

 

SOKRATES TANGO sport je nehořlavá kapalina ve 

smyslu ČSN 650201. 

 

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává 

své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu 

minimálně do data uvedeného na obalu. 

 

SOKRATES TANGO sport je v rámci nátěrového 

systému schválen pro vnitřní prostředí.  

 

SOKRATES
 

TANGO sport splňuje dle ČSN 74 4507 

podmínky protiskluznosti za sucha i za mokra st. zk. č. 

l033. 

 
 

 

SOKRATES
 
TANGO sport splňuje odolnost proti oděru 

dle Taber-Abraser ČSN 67 3073, zkušební labor. č. 

1105.2. 

 

SOKRATES
 
TANGO sport splňuje podmínky vyhlášky č. 

137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu – par. 3 e) stavby pro shromažďování většího 

počtu osob – koncertní síně, taneční sály, sportovní 

haly, tribuny a schodiště. 

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 

30 1,03 0,123 0,0615 130 126 

 
Kategorie A, podkategorie  e 
 
 

ČSN EN ISO 9001 : 2009                
                        

Tango sport splňuje podmínky EN 71, část 3, Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků 
 

 

 

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. 
 

 Vyrobil:    BUILDING PLAST spol. s r.o.   

                        Nádražní ulice  786                                      tel.: +420 495 489 000                  email: info@barvy -sokrates.cz 

                        503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ              fax: +420 495 487 278                  http:// www.barvy-sokrates.cz 

 

 

 

 


