NÁVOD K VÝROBKU
SPECIALISTA NA OPRAVU POVRCHŮ

Acryl-Lack C 38 - Plně krycí lak - akrylátový

Akrylátový vrchní opravný lak v provedení hedvábný lesk
se používá ke zcela novým i opravným nástřikům. Lak je
světlostálý a odolává vlivům počasí. Je vyroben na bázi
akrylátových pryskyřic.

Vlastnosti produktu:
•

bezbarvý kombinovaný lak na akrylátovém základě

•

vrchní plně krycí lak ke zcela novým i opravným nástřikům

•

vhodný pro venkovní prostředí, stálý na světle, odolává vlivům počasí

•

vhodný do interiérů při potřebě větší odolnosti, např. vyšší vlhkosti atd.

•

dobrá pojivost, odolnost a tvrdost laku

Pracovní postup - tipy a rady
Používejte jen na odmaštěné a suché plochy. Případné rýhy a praskliny na ploše vyrovnejte
před lakováním brusným papírem zrnitosti 240/280 a poté začistěte jemnou brusnou vlnou
C 65. Nádobu spreje před použitím intenzivně protřepejte minimálně 20 sekund, přičemž
musí být dobře slyšitelné nárazy míchací kuličky o stěny. Lak stříkejte při pokojové teplotě.
Aby lak dobře přilnul neměla by být stříkaná plocha chladná a vlhká. Při venkovním použití
před aplikací nechte lak ohřát ve vnitřním prostředí na pokojovou teplotu.
Proveďte nejdříve testovací nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě ošetřované
plochy, abyste si ověřili barevný odstín a slučitelnost laku s původním podkladem. Při
opravných pracech stříkejte ze vzdálenosti 30 až 40 cm, čímž dosáhnete pozvolného
spojení nové vrstvy s původním podkladem. Vyvarujte se ostře ohraničeným nástřikům. Při
celoplošném nástřiku stříkejte ze vzdálenosti 20 až 25 cm, křížovým způsobem v tenkých
vrstvách. Po 15 minutách je možné nástřik stejným způsobem opakovat. V případě, že se
stříkací uzávěr ucpe, sejměte ho a propláchněte v ředidle. K zajištění trvale správné funkce
uskladňujte sprej vždy ve vzpřímené poloze.
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