
PP 20 TOP GROUND
Univerzálny základný lak

Jednozložkový základný lak na vodnej báze

Vlastnosti

•  okamžite pripravený na použitie
•  veľmi dobre vypĺňa póry
•  ideálny na nasiakavé drevá (napr. buk, javor a jaseň)
•  zamedzuje účinku bočného zlepenia
•  ľahko spracovateľný
•  sýty a homogénny povrch, teplá kresba dreva (predovšetkým pri dube)
•  pod všetky vrchné laky Ceresit na vodnej báze
•  nehorľavý a bez zápachu

Oblasti použitia

Základný lak Ceresit PP 20 sa používa ako základný náter na: 
•  parketové, drevené a bambusové podlahy,
•  OSB dosky alebo schody,
ktoré majú zachovať teplú kresbu dreva. Na exotické dreviny je vhodný len podmie-
nene, tzn. len pri nepatrnom obsahu oleja v dvere. Odporúčame vykonať skúšobný 
náter.

Technické údaje

Zloženie: akrylátová kopolymerná disperzia
Farba po vytvrdnutí: transparentná
Doba schnutia: cca 2-4 hod.
Tepelná odolnosť:  
- pre transport: od +6 °C do +30 °C 
- pre skladovanie: od +6 °C do +30 °C 
Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. 
vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne 
predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Spotreba

Nanášanie Spotreba Pokrytie 1 l

Valčekom cca 100 g/m², v závislosti  
na nasiakavosti dreva

cca 8–10 m², v závislosti 
na nasiakavosti dreva
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ŠtetcomValčekom



Príprava podkladu

PP 20, 04/2019

Te
ch

ni
ck

ý
 li

st
 P

P 
20

UPOZORNENIE:  Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako 
nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky 
skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk

Spracovanie

Neprehliadnite

Likvidácia odpadu

Balenie

Skladovanie

Drevený podklad, na ktorý má byť nanesený základný lak Ceresit PP 20, musí byť 
suchý, čistý, bez prachu, oleja, mastnoty a iných usadenín. Odporúčame podklad vopred 
prebrúsiť brusným papierom, prípadne brúsnou mriežkou so zrnitosťou 120. 
Veľmi nasiakavé drevá (napr. buk, javor a jaseň) neodporúčame stierkovať.

Produkt sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadných vôd alebo do pôdy. Balenie 
odovzdajte na recykláciu len bezo zvyšku vyprázdnené. Zvyšku produktu odovzdajte 
v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, 
v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch. Chráňte pred mrazom!

5l plastový kanister
Prepravné množstvo: 128 kanistrov na palete

Práce vykonávajte pri teplote podkladu od +15 °C a teplote vzduchu do +25 °C. 
Pred spracovaním nechajte Ceresit PP 20 dôkladne aklimatizovať na teplotu 
v miestnosti. S výrobkom nepracujte pri teplotách v miestnosti nad +25 °C a relatívnej
vlhkosti vzduchu nad 65 %. Doba schnutia závisí na teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu 
a nasiakavosti podkladu. So stúpajúcou teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa 
schnutie skracuje, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch 

Základný lak na parkety na vodnej báze Ceresit PP 20 pred každým použitím dobre 
pretrepte. Pre lepšie spracovanie odporúčame preliať základný lak z originálnej nádoby 
do lakovacej nádoby. 
Ceresit PP 20 nanášajte neriedený v jednej vrstve valčekom alebo štetce rovnomerne na 
celý podklad. Základný lak je možné pretrieť vrchným lakom už po cca 2 hodinách (v 
závislosti na dobe schnutia) ešte v ten istý deň, kedy bol daný základný lak nanesený 
na podklad.
Nanesený základný lak Ceresit PP 20 neprebrusujte!

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného 
návodu - technického listu. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby 
produktov značky Ceresit - systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich 
spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití.
V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať 
vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku.
Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte 
s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať 
a z dôvodu rozdielneho chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú 
neželanú interakciu. 

sa predlžuje. Zaistite dobré vetranie v miestnosti, resp. cirkuláciu vzduchu (avšak 
zamedzte prievanu). 
Pracovné náradie očistite bezprostredne po aplikácii čistou vodou. Načaté balenia 
starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným 
regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou 
minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 
1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte 
bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.


