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Lac Favorit Vernis Optimum – date tehnice 
 

DESCRIERE 
Lacul Favorit Vernis Optimum este un lac pe bază de apă, pentru protejarea pardoselilor 
interioare și exterioare.  
În condiții normale, Lacul Favorit Vernis Premium este recomandat atât pentru aplicații 
interioare cât și exterioare. 

 

CARACTERISTICI 
Tipul: lac acrilic, monocomponent, pe bază de apă 
Culoare: albă 
Luciozitate: mătăsos, mat. 
Consum specific: 1 kg, pentru 10 m2 într-un strat, în funcție de porzitatea suprafeței. 
Depozitare: în ambalaj original nedeschis, în loc uscat și ferit de îngheț, timp de 6 luni. 
Garanție: Pe răspunderea fabricantului 

 

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT 
Stratul suport să fie rezistent, compact, tare, curat, uscat, și fără umezeală. 
Pentru îndepărtarea impurităților, a grăsimii, sau a uleiurilor, folosiți Detergent neutru 
Favorit. 

 

SCULE ȘI CURĂȚENIE 
Trafalet, pistol de vopsit, pulverizator, folie, mănuși de protecție, tavă pt. vopsea. 
După folosire sculele se curăță cu apă. 

 

APLICAREA LACULUI VERNIS PREMIUM 

 
Produsul se poate utiliza la temperaturi intre 5 °C și 25 °C . 
 
Cu ajutorul trafaletului pentru lacuri PermaPro aplicați un strat uniform, subțire din Lacul 
Favorit Vernis Preimum, în cantitate de 1 litru/10 mp, într-un strat. 
Se poate folosi și pistolul de vopsit PermaPro. 
 
Înainte de a lua în folosință, așteptați 6 ore. 
 
 
 
INTERIOR ATMOSPHERIC EMISSIONS  
Informații referitoare la nivelul emanării în interior a materialelor volatile, care 
prezintă pericol de toxicitate în cazul inhalării pe următoarea scală: A+ (emanare 
toxică foarte joasă), C (emanare mare)  
 
Atenție: 
Prezenta descriere a produsului și ghidul de utilizare sunt rezultatul probelor de laborator, precum experiențelor proprii. 
Cantitatea de material prelucrat, precum și procedura de aplicare pot fi afectate de condițiile de lucru. Cade în sarcina 
aplicatorului, să verifice cu probe preliminare recomandările noastre, și să asigure condițiile optime pentru prelucrarea 
materialelor. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele apărute din cauza aplicării necorăspunzătoare a materialelor. 
Pentru prescriptiile de siguranță, cereți fișa tehnică a produselor. 
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