
COVERUP FINISH je vodouředitelný bezbarvý 
dvousložkový těsnící lak z pryskyřice. Je 
k dispozici v různých variantách: matný, 
polomatný a lesklý. Je trvale odolný vůči vodě 
a chrání povrchy před otěrem, mechanickým 
poškozením a namáháním.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU: 

PŘÍPRAVA PODKLADU: APLIKACE:

PŘÍPRAVA LAKU:

TIPY:

• Všechny povrchy natřené barvou COVERUP
•  Všechny neošetřené a nenatřené povrchy
•  Beton - suchý a vyzrálý nejméně dva měsíce
•  Není vhodný na vápenné omítky, exotické dřeviny obsahující olej (teak) a jiné olejem ošetřené 

povrchy, pružné podlahy jako linoleum, silikon a plasty. 

V obalu COVERUP najdete:

Použitelné ve všech interiérech na:

Potřebujete:

• Nádoba složky A lak z pryskyřice
• Nádoba složky B tužidlo

Velký obal COVERUPfinish slouží jako nádoba 
pro smíchání obou složek. Před použitím musí 
být nádoba čistá a bez prachu.

•  Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, natřený povrch před aplikací COVERUPfinish lehce přebruste 
brusným papírem zrnitosti č. 400. Odstraňte prach a otřete hadříkem, který nepouští vlákno.

•  Všechny okna a dveře nechte zavřené, aby během aplikace a po ní nedošlo k průvanu a na nátěru se 
neusazoval prach.

•  Před aplikací na pracovní desky, kuchyně a sanitární předměty musí být odstraněno všechno kování 
a další namontované předměty. Vodotěsnosti dosáhnete pouze při natření celého povrchu.

•  Podlahové vytápění musí být vypnuto minimálně 24 hodin před aplikací.

•  Aplikujte COVERUPfinish po smíchání maximálně do jedné hodiny pěnovým flock-válečkem
•  Před aplikací druhé vrstvy nechte povrch zaschnout 6 hodin.
•  Na povrchy vystaveném mokrému prostředí silnému mechanickému namáhání (vybavení koupelen, 

pracovní desky, sprchové kouty) doporučujeme použít 3 vrstvy.
•  Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte radši několik velmi tenkých vrstev, což je lepší než jedna silnější.
•  Lak dobře rozetřete a vyhlaďte, abyste předešli stopám po válečku a kapkám.
•  Při aplikací další vrstvy dávejte pozor, aby se vrstvy nekřížily
•  Po aplikaci je lak bílý a po zaschnutí se stane průhledným
•  Doba schnutí je 24 hodin.
• Nářadí ihned po použití umyjte vodou a vysušte.
• Doba schnutí je vypočtena při teplotě 20°C.
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1.  Nalijte celý obsah složky A (pryskyřice) do velkého obalu a smíchejte hmotu čistou špachtlí, dokud 
není výsledná hmota homogenní.

2.  Přidejte složku B (tužidlo)

3.  Míchejte po dobu 5 minut špachtlí. Nezapomeňte seškrábnout složky ze stěn a pořádně promíchejte 
obě složky i na dně nádoby. Obě složky musí být pořádně promíchány.

4.  Před aplikací nechte hmotu 5 minut odstát než ji začnete používat.

Pokud máte natírat malé plochy, smíchejte pouze to co potřebujete např. 100ml je dostačující pro 
plochu 1m2 a smíchejte 50% složky A (50ml) a 50% složky B (50ml).

Doporučená okolní teplota při přípravě a zpracování COVERUPfinish je mezi 14°C a 25°C.

•  1x flockový lakovací váleček 65mm nebo 110mm 
a v případě potřeby můžete mít náhradní váleček

• 1x čistá špachtle nebo dřevěné míchátko
• 1x maskovací páska + nůž
•  1x pár ochranných rukavic, čisté boty, 

síťka na vlasy/čepice, oděv bez chloupků.

Pro optimální výsledek doporučujeme
pravidelnou výměnu válečku.

COVERUPfinish je k dispozici v následujících obalech:

0,25L na +/- 5m2; 0,5L na +/- 10m2. !!! COVERUPfinish je citlivý na mráz. Skladujte při teplotách nad 5°C !!!

Nezapomeňte pracovat v bezprašném prostředí.

•  Doporučujeme aplikovat lak v jednom kro-
ku, abyste se vyhnuli viditelným spojům 
a napojením.

•  Pro dosažení lepší trvanlivosti aplikujte 
druhou vrstvu COVERUPfinish nejméně 
po 24 hodinách po první vrstvě.

•  Při nižších teplotách se doba schnutí 
prodlužuje. V zimě se může doba schnutí 
až zdvojnásobit.

•  Po dobu 7 dnů během vytvrzování nemyj-
te povrch vodou ani čisticími prostředky 
a dbejte zvýšené opatrnosti při jeho 
používání.

•  Lak dobře rozetřete a vyhlaďte válečkem, 
abyste předešly viditelným stopám po 
válečku a kapkám.

•  Doba schnutí je vypočtena při teplotě 20°C.
 

Čas zpracovatelnosti je 1,5 hodiny.
Po této době nelze již barvu použít a musí být vyhozena.


