NÁVOD K VÝROBKU
SPECIALISTA NA OPRAVU POVRCHŮ

Fixierlack C 31 - Vrchní opravný lak transparentní

Vrchním opravným lakem se zakončují opravné práce. Velmi
tenkou vrstvou se uzavře natrvalo opravovaný povrch a
dosáhne se opět požadovaného stupně lesku. Lak nevytváří
na nalakovaném povrchu mapu nebo konturu.

Produkty potřebné pro profesionální opravu:
Fixierlack C 31 – Vrchní opravný lak - LESK
– Vrchní opravný lak - POLOLESK
– Vrchní opravný lak - POLOMAT
– Vrchní opravný lak - MAT
Korrekturanlöser C 62 - Opravné rozpouštědlo
Schleifvlies, fein C 65 - Brusná tkanina, jemná
Schleifwolle, fein C 65 - Brusná vlna, jemná

obj. číslo 31 41 002
obj. číslo 31 41 003
obj. číslo 31 41 004
obj. číslo 31 41 005
obj. číslo 62 11 000
obj. číslo 65 21 008
obj. číslo 65 21 010

Vlastnosti produktu:
•

transparentní lak na akrylátovém základě s velmi nízkým obsahem sušiny

•

nevytváří mapu nebo konturu na stříkaném povrchu

•

vhodný pro velmi tenké nástřiky na stvrzení opravených míst

•

dobře přilnavý na všechny povrchy - dřevo, kov, plast (nevhodný na měkké PVC)

•

vhodný k obnovení původního stupně lesku

•

dodává se ve stupních lesku: lesk, pololesk, polomat, mat

•

rychleschnoucí, nelepivý již po 5 až 10 minutách, vytvrzený po 20 min
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Pracovní postup - tipy a rady
1. Před stříkáním vrchního opravného laku C 31 musí být povrch čistý a odmaštěný. Při
opravách vosky, doporučujeme proto, plochu lehce přebrousit jemnou brusnou
tkaninou C 65 nebo jemnou brusnou vlnou C 65 a následně odmastit opravným
rozpouštědlem C 62.
2. Vrchní opravný lak C 31 je dobře přilnavý na různé povrchy jako je dřevo, kov, plast,
přesto doporučujeme nejdříve vyzkoušet snášenlivost laku a jeho přilnavost k lakovanému
povrchu na málo viditelném místě. Lak není hodný na měkké PVC.
3. Vrchní opravný lak C 31 je vhodný pro vnitřní prostředí. Pro lakování ve venkovním
prostředí je vhodné použít Decklack C 33 – plně krycí lak nebo Acryl-Lack C 38 - plně
krycí akrylátový lak, které vytvářejí oproti opravnému laku C31 podstatně silnější lakovou
vrstvu, která lépe odolává vlivům počasí.
4. Při lakování ploch opravených retušovací barvou může dojít k jejímu krátkodobému
zesvětlení, které se ale po uschnutí vrstvy laku vrátí k původnímu barevnému tónu.
5. Vhodné je lakovat ve více velmi tenkých vrstvách, především u svislých ploch. Další
vrstvu nanášejte až po zaschnutí předchozí vrstvy (cca. po 10 minutách)
6. Nádobu spreje před použitím intenzivně protřepejte minimálně 20 sekund a proveďte
krátký kontrolní střik mimo lakovanou plochu.
7. Lak stříkejte ze vzdálenosti 30 až 40 cm od povrchu, při pokojové teplotě, vyšší než
18 °C. Nestříkejte lak na studené a vlhké povrchy. Čím je vzdálenost stříkání delší, tím je
nanesení lakové vrstvy jemnější a méně lesklé. Čím je vzdálenost stříkání kratší, tím je
nanesená vrstva silnější s větším stupněm lesku, ale prodlouží se doba zaschnutí.
8. Dbejte na to, aby byla vždy stříkací tryska čistá. Zbytky laku mohou totiž ucpat a zalepit
stříkací trysku. Pročistit trysku můžete tak, že ji sundáte a nasadíte na nádobu spreje
Grauschleierweg C 34 - Oživovač lakovaných povrchů a několikrát stříknete. Poté, co je
tryska již vyčištěná a průchozí, ji vrátíte zpět na nádobu vrchního opravného spreje C 31.
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