
Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, 
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   Všeobecné:  
Šelak je prírodné živica živočíšneho pôvodu. 
Vytvárajú ho samičie listové vošky, ktoré v tisíckach 
parazitujú na určitých kríkoch vo východnej Indii 
a Thajsku. Výlučky týchto vošiek obaľujú v hrubých 
vrstvách ako ochranu mladé vetvičky, ktoré sa 
dvakrát ročne zberajú. 
Tento tzv. palicový lak obsahuje okrem uhynutých 
vošiek 60 – 80% čistého šelaku a 4 – 6% vosku. 
Čistením a bielením sa získava lakovnícka surovina 
rôznej kvality. Použitie nachádza napr. vo farmácii 
(glazúry, dražé), izolačné farby, politúry na drevo, 
apretúry, žuvacia guma, atramenty, tuše 
a v mnohých ďalších. 
 
   Použitie: 
Na uzavretie prerážajúcich vodných, hrdzavých, 
sadzových, alebo nikotínových škvŕn na všetkých 
sajúcich podkladoch stien a stropov, ako sú 
omietky, tapety , drevo a drevené materiály. 
 
   Vlastnosti: 

 kryjúci 
 rýchlo schnúci 
 izolujúci a uzatvárajúci 
 biely 
 ľahko spracovateľný 
 výdatný 
 vyrobený z prírodných surovín 
 hustota cca 1,34kg/l 

 
   Zloženie: 
Kvasný lieh, vosku zbavený šelak, ľanová fermež, 
titanová beloba, mastenec, kremelina, kyselina 
kremičitá. 
 
   Spracovanie: 
Prípadné znečistenia na podklade pokiaľ možno 
odstrániť (okefovať, umyť). Izolačný podklad pred 
použitím rozmiešať a nezriedený nanášať štetcom 
alebo valčekom na suchý podklad.  
Na veľmi sajúci alebo znečistený podklad po 
čiastočnom zaschnutí naniesť druhú vrstvu. Po cca 
12 hodinách je možné pretrieť napr. Kreidezeit 
mramorovou práškovou farbou. 

   Doba schnutia: 
Suchý a pretierateľný po cca 12 hod pri 20 C. 
 
   Čistenie nástrojov: 
Hneď po skončení práce vymyť v liehu (výr.č. 461). 
 
   Spotreba: 
Závisí od nasiakavosti podkladu. 
Stačí: 

- 0,75 l na cca 5 m² 
- 2,5   l na cca 17 m² 

 
   Veľkosti balenia: 
Výr.č. 234           0,75 l 
Výr.č. 235           2,5   l 
Ceny z platného cenníka na vyžiadanie. 
 
   Skladovanie: 
Skladovaný v chlade (nie mraze), suchu a dobre 
uzatvorený vydrží niekoľko rokov. 
 
   Likvidácia zvyškov: 
Zvyšky nevylievať do výlevky.  Uschnuté sa môžu 
vyhodiť do domového odpadu. 
 
   Charakteristika: 

  
 
   Označenie VOC: 
Kat. A/h – 2010  750g/l 
Produkt max.  490g/l 
 
   Bezpečnostné upozornenia: 
Lieh je ľahko zápalný!  
Zdroje ohňa treba odstrániť a postarať sa 
o dostačujúci prívod čerstvého vzduchu. 
Skladovať mimo dosah detí! 
Dávať pozor na alergie z prírodných látok. 
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