
 
 
 

 
 

Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického 
ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. 
Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této služby využít, protože v případě nedodržení 
technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost 
žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných 
pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.
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 DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobřichovice-Lety, Praha-západ

Výrobce: 

Generální zastoupení a dovoz pro ČR:
 

dp  POLIWAT 

 
Vodou ředitelný transparentní lak na bázi polyuretanového elastomeru. 

 
1) Použití a vlastnosti 
Vzhledem ke své značné otěruvzdornosti je vhodný na povrchy podlah. Má dobrou přídržnost na betonu, 
keramických materiálech, dřevě, epoxidových hmotách a některých plastech. Dodává se ve dvou variantách: 
Poliwat 106 – lesklý, a 107 – matný. 
 
2) Spotřeba:  viz aplikace 
 
3) Barva a tónování: transparentní 
 
4) Způsob nanášení: štětec nebo váleček 
 
5) Příprava podkladu:  
Podklad musí být soudržný, zbavený prachu, nečistot a odmaštěný. 
 
6) Zpracování a ředění 
Počet vrstev se řídí charakterem podkladu a účelem. 
Na úpravy provedené Vepoxem 3530 se nanáší jedna vrstva Poliwatu válečkem. Spotřeba je 300 – 400 g/m². 
Na betonové a keramické neglazované podklady se aplikuje první vrstva Poliwatem zředěným přídavkem 
30% vody. Materiál pro druhou, případně třetí vrstvu se neředí. Spotřeba je  
500 g/ m².  
Na podklady opatřené nástřikem Variopaintu se nanáší jedna vrstva válečkem. Spotřeba je  
80 – 100 g/ m². 
 
7) Balení: nádoby o objemu 1, 5 a 10 l 
 
8) Technické vlastnosti 
Zasychání proti prachu  3 hodiny 
                 pochůzí   72 hodin 
 
9) Pokyny ke skladování    
Teplota skladování – min. + 5 °C, max. + 30 °C 
Skladovatelnost v původních obalech - 12 měsíců 
Uchovávejte v dobře uzavřených nádobách a chránit před mrazem. 
Prázdné obaly likvidujte podle předpisů. 
 


