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T E C H N I C K Ý  L I S T  č .  1 5 8 A  

Lawinol 
hochglänzend a seidenglänzend 

(s vysokým leskem a hedvábným leskem) 
 

Tónovatelný s  
 

I. Materiál 

einzA (mix) Lawinol hochglänzend a einzA (mix) Lawinol seidenglänzend je rychleschnoucí, nízkoaromátová jednosložková barva 
na bázi alkydové pryskyřice pro vnitřní i vnější použití s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a dobrou stálostí lesku a 
barev. Díky rychlému schnutí einzA mix Lawinol umožňuje časově a finančně úsporné vysoce kvalitní lakování. 

 

Druh materiálu rychleschnoucí jednosložková speciální barva pro vnější i vnitřní použití, odolná proti 
poškrábání a nárazům 

Účel použití pro vysoce kvalitní lakování předem ošetřených dřevěných a kovových podkladů, jako je 
např. nábytek, zemědělské stroje a nářadí, užitková vozidla a stroje v průmyslovém sektoru 

Barevné odstíny lesklé a hedváb. lesklé velký výběr odstínů prostřednictvím einzA mix L s bázemi 1, 2 a 3 

Barevné odstíny hedváb. lesklé metalické tónovatelné jako einzA (mix) Lawinol seidenglänzend prostřednictvím einzA mix L s 
bází ME (báze ME = RAL 9006) ve 38 dekorativních odstínech podle einzA mix 
MetallicEffekt 

Stupeň lesku vysoký lesk a hedvábný lesk 

Specifická hmotnost 1,00 - 1,30 g/ml, v závislosti na odstínu 

Pojivo speciální alkydové pryskyřice se středně dlouhými oleji 

Pigmenty čisté, nesmíšené pigmenty 

Teplotní odolnost do 80 °C 
Velikost balení einzA mix L (báze 1, 2 a 3)  10 l - 3 l - 1 l (hoch- und seidenglänzend) 

 einzA mix Metallic (báze ME)  3 l - 1 l (seidenglänzend) 

 
II. Vlastnosti a pokyny ke zpracování 

Světelná odolnost velmi dobrá 

Chemická odolnost dobrá vůči slabým kyselinám, louhům a čisticím prostředkům pro domácnost 

Odolnost proti oděru / odolnost proti povětrnostním vlivům / přilnavost / pružnost / odolnost proti nárazu 

 splňuje požadavky DIN a podmínky VOB 

Mísitelnost lze mísit navzájem v jakémkoli poměru, nemíchat s jinými produkty 

 

Ředění 

Natírání a válečkování neředěné 

Bezvzduchové (airless) stříkání neředěné, vhodné pro pístová a membránová zařízení 

Stříkání (pouze v uzavřených systémech) einzA Lackverdünnung AF nebo einzA Universal-Nitroverdünnung 

 (v závislosti na stupni ředění a povaze podkladu) 

 

Teplota zpracování teplota vzduchu a podkladu by neměla být nižší než +5 °C 

Vlhkost vzduchu max. 80 až 85 % 

Rosný bod používejte pouze při teplotě podkladu nad min. +3 °C 

prosím, otočte! 



einzA Farben GmbH & Co KG • Junkersstraße 13 • 30179 Hannover • www.einzA.com č. 158A; -2- 

 

Doba schnutí (20 °C, 65 - 75% rel. vlhkost vzduchu, 60 µm mokrého filmu) 

 zaschlé proti prachu po cca 20 - 30 minutách a suché na dotek po cca 2 - 3 hodinách 

Vydatnost cca 80 ml/m2, příp. 12 m2/l 

 

Zpracování 

Přetíratelnost po cca 3 - 4 hodinách 

Čištění nářadí s einzA Lackverdünnung AF nebo einzA Universal-Nitroverdünnung 

 

Pokyny pro zpracování barevných odstínů z báze ME einzA mix Lawinol seidenglänzend 

 Pro optimální výsledek na velmi homogenních a rovnoměrných površích je třeba 
nanášet einzA (mix) Lawinol Metallic stříkáním. 

 Při použití štětce nebo válečku je nutné materiál rychle nanést a vyhladit v jednom 
směru. V případě natírání použijte měkký plochý štětec, nanášejte rychle a plynule, 
vyhýbejte se nánosům. Pro válečkování doporučujeme použít konkávní, zaoblené 
pěnové válečky. Mírné stínování a pruhy jsou systémově podmíněné a nelze jim u 
barev s plovoucími hliníkovými pigmenty při nanášení štětcem nebo válečkem 
zabránit. 

 

 

III. Struktura nátěru, aplikační technologie 

einzA (mix) Lawinol hochglänzend nebo seidenglänzend je zvláště vhodný pro rychlé a efektivní lakování dřevěných, plastových a 
kovových podkladů, kde je z důvodu výrobních procesů a nákladů vyžadováno rychlé opětovné použití natřených výrobků. 

 

Nátěry kovových a umělohmotných povrchů: 

 

Železo a ocel zbavte rzi a očistěte tak, aby ošetřovaný povrch byl bez okují, čistý, suchý a zbavený mastnoty. První nátěr 
proveďte bezprostředně po odstranění rzi, abyste dosáhli maximální přilnavosti a ochrany proti korozi. 

 

Základní nátěr na železo a ocel proveďte s einzA Rapid-Primer nebo einzA All-Grund (v exteriéru dvakrát). 

Na mezinátěr a vrchní nátěr použijte einzA (mix) Lawinol hochglänzend nebo seidenglänzend. 

 

Při nátěrech na duroplastové umělé hmoty a tvrzené PVC je třeba z podkladu opatrně odstranit mastnotu, špínu, prach nebo jiné 
nečistoty. Poté je třeba podklad, který má být natírán, obrousit. 

Zinkové a pozinkované povrchy očistěte a odmastěte amoniakem s přídavkem smáčedla (Pril apod.), poté obruste perlonovým 
nebo nylonovým rounem (Scotch Britt apod.) a důkladně omyjte čistou vodou. Lehké a neželezné kovy důkladně odmastěte, 
obruste a pečlivě očistěte. 

Základní nátěr na umělohmotných a neželezných kovových podkladech proveďte s einzA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer nebo einzA 
All-Grund. 

Na mezinátěr a vrchní nátěr použijte einzA (mix) Lawinol hochglänzend nebo seidenglänzend. 

 

Nátěry mechanicky namáhaných dřevěných podkladů v interiéru: 

Základní nátěr s einzA Rapid-Primer nebo s einzA All-Grund. 

Mezinátěr s einzA (mix) Lawinol hochglänzend nebo seidenglänzend. 

Vrchní nátěr s einzA (mix) Lawinol hochglänzend nebo seidenglänzend. 

einzA (mix) Lawinol není vhodný pro okna, okenice a venkovní dveře ze dřeva. 

 

Poznámka ke stupni lesku: 

Počáteční lesk polomatných a pololesklých nátěrů na bázi alkydových pryskyřic podle VOC 2010 je systémově podmíněný. 

V závislosti na odstínu může dosažení konečného stupně lesku trvat až 28 dní. 

Tento vývoj stupně lesku vyplývá ze zákonité změny kvality a odpovídá obecným technologickým zásadám. 

 

 

 

pokračujte na list 2, strana 3 
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IV. Bezpečnostní informace a označení 

Bod vzplanutí nad 21 °C 

Třída nebezpečnosti podle VbF nepoužitelné 

 

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu v souladu s nařízením CLP (GHS) podle nařízení (EG) č. 
1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na sdb@einzA.com. 

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku! 

 

Obsah VOC podle přílohy II směrnice o VOC 2004/42/EG 

 Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie i) 

 Lb: max. 500 g/l podle úrovně II (2010) 

 Obsah VOC v einzA Lawinol: < 450 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. Vzhledem k různým 
možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat vhodnost použití 
našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Vydání 09/2019; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


