
Charakteristika:

• okamÏitû pfiipraven˘ k pouÏití

• velmi dobfie vyplÀuje póry

• ideální pro savá dfieva (napfi. buk, javor 
a jasan)

• zamezuje úãinku boãního slepení

• lehce zpracovateln˘

• syt˘ a homogenní povrch, teplá kresba dfieva
(pfiedev‰ím u dubu)

• pod v‰echny vrchní laky Thomsit na vodní bázi

• nehofilav˘ a bez zápachu

Oblasti pouÏití:

Základní lak Thomsit PP 20 se používá na dřevěné
a bambusové podlahy, OSB desky nebo schody jako
základní nátěr pro nanášení válečkem nebo štětcem. Pro
exotické dřeviny je vhodný pouze podmíněně, tzn. pou-
ze při nepatrném obsahu oleje. Doporučujeme provést
zkušební nátěr.

Pfiíprava podkladu:

Dřevěný podklad, na který má být nanesen základní
lak Thomsit PP 20, musí být suchý, čistý, bez prachu,
oleje, mastnoty a jiných usazenin. Doporučujeme pře-
dem přebrousit podklad brusným papírem, příp. brus-
nou mřížkou o zrnitosti 100 – 120. Silně savá dřeva
(např. buk, javor a jasan) se nedoporučují stěrkovat.

Pracovní postup:

Základní lak na parkety na vodní bázi Thomsit PP 20
před každým zpracováním dobře protřepejte. Před

zpracováním nechte základní lak Thomsit PP 20  dů-
kladně aklimatizovat na teplotu v místnosti. Minimální
doporučená teplota podkladu pro aplikaci a schnutí ne-
smí klesnout pod +15°C, doporučená teplota vzduchu
pod +18°C. Pro lepší zpracování doporučujeme přelít
základní lak z originální nádoby do lakovací nádoby
Thomsit TE 165. 
Základní lak Thomsit PP 20 nanášejte neředěný 1x vá-
lečkem nebo štětcem rovnoměrně na celý podklad, spo-
třeba je cca 100 g/m2, podle savosti dřeva. Základní
lak můžeme přetřít vrchním lakem již po 1 – 2 hodi-
nách, v závislosti na době schnutí a to ještě ten samý
den, kdy jsme základní lak nanesli na podklad. 
Nanesený základní lak Thomsit PP 20 nepřebrušujte!

DÛleÏité pokyny:

• Chraňte před mrazem.
• Otevřené nádoby dobře uzavřete a brzy spotřebujte.
• Nízké teploty a vysoká relativní vlhkost vzduchu pro-
dlužují dobu schnutí, vysoké teploty a nízká relativní
vlhkost vzduchu dobu schnutí výrazně urychlují.
• S výrobkem nepracujte při teplotách v místnosti nad
+30°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 65%.

PP 20 - Top Ground
Univerzální základní lak
JednosloÏkov˘ základní lak na vodní bázi k naná‰ení váleãkem nebo ‰tûtcem, ideální
pro  parketové, dfievûné a bambusové podlahy, OSB desky a schody, které mají
zachovat pûknou teplou kresbu dfieva.   
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• Pracovní nářadí očistěte ihned po použití čistou vodou.
• Zajistěte dobré větrání v místnosti, resp. cirkulaci
vzduchu (avšak zamezte průvanu).
• Neskladujte a nepřepravujte po delší dobu při teplo-
tách pod +6°C a nad + 30°C.
• Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na
místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc:

Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při vniknutí
do oka vymyjte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře.
Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1 - 2 sklenice
vody a vyhledejte lékaře.

Technické údaje:

Balení: Plastov˘ kanystr 2,5 a 5 l
Chemická charakteristika: Akrylátová kopolymerní disperze
Barva po vytvrzení: Transparentní
Spotfieba: Cca 100 g/m2, váleãkem, 8 - 10 m2/l 

(dle savosti dfieva)
Teplota podkladu pfii zpracování: Minimálnû 15°C
Dlouhodobá teplota pro transport 
a skladování: +6°C aÏ +30°C
Doba schnutí: Cca 1 hodina
Pfielakování: Po cca 1 – 2 hodinách
Pracovní náfiadí: Váleãek Thomsit, ‰tûtec
Spotfiebujte do: 9 mûsícÛ od data v˘roby
Uvedené doby schnutí se vztahují na normální klimatické podmínky (20°C a 55%
relat. vlhkosti vzduchu).

Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí
a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při rea-
lizacích a k množství používaných materiálů slouží naše
písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporuče-
ní. V případě pochybností a nepříznivých podmínek do-
poručujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si
vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte
pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců
podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o vý-
robku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace
svoji platnost.
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