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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich 
zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, 
preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto 
dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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Popis výrobku Rýchloschnúci nežltnúci akrylátový číry lak pre interiér 

a exteriér.  
 

Zvláštne vlastnosti Výborná priľnavosť, ochrana voči poveternostným podmienkam 
a odolnosť voči poškriabaniu. 
 

Oblasť použitia Na drevo, kov, papier, kameň atď. 

Spôsob nanášania Striekanie 

Príprava podkladu Podklad musí byť očistený od nečistôt, mastnôt a oleja. 
Prebrúsiť brúsnym zrnom P220. 
 

Spôsob spracovania Otvorte uzáver zasunutím skrutkovača do zárezu jeho 
otočením. Nádobu dôkladne pretrepte.  Miešacia guľa musí byť 
počuteľná (2 minúty). Tiež pretrepte čas od času počas 
spracovania. 
Rozprašovacia vzdialenosť: 30 cm 
Spravte skúšobný nános. Vyhnite sa slnku a vetru. Striekajte 
krížovým pohybom. Prípadne vykonajte druhý striekací nános; 
viac tenkých vrstiev je vhodnejšie ako jedna hrubá vrstva. Po 
každej vrstve počkajte niekoľko minút, ale nie dlhšie ako 30 
minút. Po použití otočte plechovku hore dnom a vystriekajte 
rozprašovaciu hlavu naprázdno, kým nepôjde  iba plyn, aby sa 
ventil nezalepil. 
 

Riedenie Produkt je pripravený na použitie. 

Teplota spracovania a objektu min.  + 15 °C 

Doba sušenia (pri teplote 20°) prach sa nelepí po 10 min. 
nelepí sa po 50 min. 
úplne vyschnutý po 24 hod. 
 

Výdatnosť (na nános) 400 ml vystačí na cca 1 – 2 m² 
 

Veľkosť balenia  400 ml 
 

Skladovanie  
Trvanlivosť 

V chlade, chrániť pred priamym slnkom 
 
Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale. 
 

Farebné odtiene 96301 Rot RAL 3002 
96303 Blau RAL 5010 
96307 Silber 
96308 Gold 
96310 Weiß Glänzend 
96311 Weiß Seidenmatt 
 

96312 Schwarz Glänzend 
96313 Schwarz Matt 
96314 Farblos Glänzend 
96315 Farblos Matt 
96320 Farblos G 70 
96321 Farblos G 30 
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Pokračovanie  

 

 

   

 

Technicko-bezpečnostné údaje Rozprašovacia nádoba je pod tlakom. Skladujte na dobre 
vetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením 
a teplotami pod 5 °C a nad 50 °C. Striekaciu trysku držte od 
tela. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Nestriekajte na oheň 
ani na žeravé predmety. Neotvárajte násilne ani po použití 
nehádžte do ohňa. 
 
Prosím, dbajte na kartu bezpečnostných údajov. 
 

 


