
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, 
pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. 
To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali 
dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih 
navedb ali katerihkoli ustnih priporočil. 
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SVARUN - NARAVNI LAK ZA ZAŠČITO LESA  

 
 
 
 
 
 
 

SVARUN LAK je izdelan izključno iz obnovljivih rastlinskih virov - olj, smol in aditivov. 
 
S Svarunom obdelana lesna površina je prijetna na otip, vodoodbojna ter preprosta za 
vzdrževanje.  
Premaz je žilav in abrazijsko odporen; odlikuje ga svilnat sijaj. 
SVARUN ne vsebuje sredstev za zaščito pred UV. Dodatek pigmentov  poudari strukturo lesa 
in izboljša UV  obstojnost.  
 

Področja uporabe: Zaščita 
pohištva, talnih oblog in ostalih 
površin iz trdega ali mehkega 
lesa. 
Primeren za notranje in zunanje 
površine  
Barva: Transparentna  
 

Navodilo za shranjevanje:Hranite dobro zaprto in izven dosega otrok, v hladnem prostoru. Ne sme 
zmrzniti. 
Uporabnost: Vsaj 3 leta ob pravilnem shranjevanju.  
 
 
SVARUN - TEHNIČNI PODATKI   
 

Gostota: cca. 0,89-0,91 g/ml  
Viskoznost: cca. 12 sekund (DIN lonček 4 mm) pri 20 stopinj C. 
Poraba: 70-100 ml / kvadratni meter za en nanos na površini  
               s povprečnimi vpojnimi lastnostmi 
Čas sušenja: Suho po cca. 12-24 ur pri 20 stopinjah C in povprečni  
                      vlažnosti zraka.Mehek les naj se suši 1-2 dni. 
 
UPORABA 
 

Priprava površine: Površina mora biti suha in čista. Zdrgnite smolnat in tropski les z Oranolom. 

 

Način uporabe: Nanesite s čopičem. Temperatura mora biti nad 8 stopinj Celzija. Pred uporabo  
dobro premešajte. 

 

Razredčilo: Lak je pripravljen za uporabo. Če je potrebno, uporabite Oranol (do 20%) 
Končni premaz: Enakomerno nanesite 2-3 tanke sloje SVARUNA na neobdelano površino lesa. Po 
vsakem nanosu odstranite odvečno olje po 10-15 minutah s krpo, ki se ne vlakna. Pustite pohištvo, da 
se posuši. Za sijoč učinek zloščite suho pohištvo z laneno krpo. 

 

Nega in vzdrževanje: Ne uporabljajte agresivnih čistil na premazanih površinah.  
Čistite s toplo vodo in blago milnico. 

 

Obnova: Pohištvo je treba ponovno premazati glede na čas izpostavljenosti (zunaj priporočeno 
enkrat letno  za nepigmentirane površine). Les očistite in zbrusite siva mesta s finim brusnim  
papirjem. Odstranite olje in mast z Oranolom. Nanesite SVARUN s čopičem.S krpo, ki se ne vlakna 
odstranite odvečno olje po 10-15 minutah. Pustite, da se posuši.  

 

Čiščenje orodja: Takoj očistite vsa orodja z Oranolom ali terpentinom. 

 

Varnostno opozorilo: Hranite dobro zaprto in izven dosega otrok. V nekaterih okoliščinah lahko 
pride do samovžiga krp, prepojenih z Svarunom.  
Krpe, uporabljene pri nanosu laka se morajo sušiti razpostrte na zraku oziroma namočene v vodi 
preden, se jih odstrani.  
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