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 PREMIUM SEALER - MAT 
           2 zložkový sealer / lak matný 

 
 
 
Popis 
 
PREMIUM SEALER je 2-zložkový lak vyrobený z polyuretánovej živice. Je vhodný na zvýšenie odolnosti voči 
poškriabaniu Vašich výrobkov zo živice a dreva. 
 
 
Použitie 
 
Používa sa na povrchovú úpravu živicových stolov, živicových a drevených lámp, na servírovacie dosky, tácky, 
perá, reklamné a dekoračné predmety a veľa ďalších aplikácií.... 
 
Sealer odporúčame nanášať v tenkej vrstve !!! 
Hrubé vrstvy stvrdnú len povrchovo alebo sa môže stať, že na aplikovaný povrch nepriľnú vôbec !!! 
 
Výhody 

 
• UV odolný 
• Bezfarebný 
• Odolný voči poškriabaniu 
• Zvýšená odolnosť proti škvrnám 
• Matný vzhľad 
• Vhodné pre profi i hobby použitie 

 
 

 

POMER TUŽENIA    A : B      100 : 20   (20 %váhovo) 
 
 

VLASTNOSTI   Sealeru 
 

Spracovateľnosť pri 20°C Min. 20 minút - Max. 30 minút    
Doba tvrdnutia  Nelepivý za cca 12 hodín 

Konečná pevnosť 5 dní 
Vzhľad / farba Bezfarebný matný lak 

Spotreba laku na 1m2 Nesavé podklady (epoxid)  cca 50 – 150g / m2 
Spotreba laku na 1m2 Savé podklady (drevo)   cca 150 – 200g / m2 

 
 
 

Príprava 
 
Pred aplikáciou laku musí byť povrch suchý, čistý, bez mastnôt, olejov a rozpúšťadiel. Zvyšková vlhkosť dreva 
<13%.  Odporúčame teplotu aplikácie 20 – 22°C. Teplota pri aplikácii by nemala klesnúť pod 15°C. 
 
 
Spracovanie 
 
Odporúčame celé balenie vždy spracovať naraz. 
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Postup miešania Sealeru 
 
1. Odstráňte plastový klip a penový valec 
2. S okrúhlou stranou plastového klipu so stálym pritláčaním postupujte zo začiatku až po koniec vrecúška a zase   
    naspäť. Tento postup zopakujte cca 5 – 6 krát. 
3. Na prázdnu polovicu vrecúška upevnite plastovú sponu a pomaličky rolujte vrecúško na sponu. 
4. Odstrihnite malý kúsok rohu vrecúška a postupne vytláčajte sealer pomocou spony na požadovaný podklad 
5. Sealer rovnomerne aplikujte po povrchu (najlepšie do kríža)   Pozor len tenkú vrstvu !!! 
 

   1.                    2.                3.              4.                          5. 

              
 
 
Aplikácia: 
Lakovací valček – velúr (penové valčeky nie sú veľmi vhodné) alebo airbrush 
  
Čistenie náradia 
Na ľahké odstránenie zvyškov čerstvého (nezatvrdnutého sealeru) z náradia môžete použiť acetón alebo nejaké 
rozpúšťadlo. 
Čistiace práce vykonávajte v dobre vetraných pracovných miestnostiach. Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny 
príslušného čistiaceho prostriedku. Vytvrdnuté zvyšky živice je možné odstrániť iba mechanicky, napríklad 
brúsením. 
 
Balenie: 
120gramov 
 
Skladovanie 
Skladuje oddelene od potravín nápojov, krmív a mimo dosahu detí v uzatvorených obaloch, na krytom, suchom, 
tmavom mieste pri teplote 18 – 25 oC. Záručná doba je 9 mesiacov od dátumu výroby. 
 
Bezpečnostné údaje 
Pri práci s produktom používajte vhodné ochranné pracovné rukavice a ochranu očí. Pri práci nejedzte, nepite 
ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.  
 
Poznámka 
Údaje o vlastnostiach výrobku a jeho spracovanie boli získané našimi znalosťami a aplikačnými skúškami.  
Spracovanie výrobku je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym podmienkam ako sú teplota pokladu, teplota 
okolia, vlhkosť prostredia.... 
 
PREDAJCA: 
EPOXY s.r.o.   Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave      www.epoxidy.sk 

 


