
Slovakryl Profi Lesk 

 
Charakteristika výrobku 
Vodou riediteľný email na drevo, kov a betón. 

Použitie 
Slovakryl Profi-Lesk  sa používa k povrchovej úprave dreva, kovu a betónu. Vyznačuje sa výbornou 

roztierateľnosťou, krátkou dobou zasychania a vysokou krycou schopnosťou. Je vhodný na nátery okien, 

dverí, radiátorov, zárubní, zábradlí, dreveného nábytku a tiež detského nábytku a hračiek 

Slovakryl Profi Lesk spĺňa európsku normu pre povrchovú úpravu hračiek EN 71-3, a podľa 

protokolu o posúdení bezpečnosti výrobku je vhodná aj na styk so suchými potravinami. 

 

Návod na použitie 

Všetky podklady musia byť pevné, suché,  odmastené a zbavené nečistôt. 

Drevo a drevené materiály doporučujeme pred použitím vrchného náteru natrieť náterom 

Slovakryl extra - základ (prípadne Slovakrylom Profi Lesk nariedeným vodou v pomere 1 diel vody a 3 diely 

náteru) a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom č. 120-180 

Kovové predmety je potrebné ošetriť vhodným  antikoróznym náterom a nechať zaschnúť.  

Betónový podklad (dostatočne vyzretý, pevný a nedrobivý) je potrebné napustiť náterom - Slovakryl Profi 

Lesk nariedeným vodou v pomere 1 : 1.  

Slovakryl Profi Lesk  je možné použiť aj na staré nátery, ktoré pevne držia na podklade, sú odmastené a 

obrúsené.  

Intervali medzi jednotlivými vrstvami náteru by mal byť 4-6 hod.  pri teplote 20-25°C. Aplikujú sa 2-3 nátery. 

Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie 

klesnúť pod 10 
o
C 

Pred použitím obsah dôkladne premiešajte a pri natieraní väčších plôch zjednoťte odtieň zmiešaním obsahu 

všetkých obalov. Použité pomôcky ihneď umyte vodou.  

Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.  

Nanášanie 
Štetcom, valčekom, striekaním. 

Riedenie 
Vodou. 

Výdatnosť 
6÷9 m

2
 / kg na jednu vrstvu. 

Zasychanie 
4-6  hod. / 20÷25  

o
C. 

Balenie 
0,75 kg, alebo podľa dohody s odberateľom. 

Skladovanie 
Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred mrazom! 

Záručná doba 
36 mesiacov od dátumu výroby. 

Farebné odtiene  
12  farebných odtieňov, alebo podľa dohody s odberateľom. 


