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Luft- und Yachtlack 
 
  

 

 

I. Materiál 

einzA Luft- und Yachtlack je vysoce kvalitní lak pro trvanlivé a vyplňující nátěry měkkého a tvrdého dřeva v exteriéru. einzA Luft- 
und Yachtlack je vhodný pro nátěry lodních nástaveb, pro venkovní nátěry odolné proti povětrnostním vlivům, jako jsou nátěry 
oken, dveří, okenic atd., dále pro odolné nátěry nábytku, obkladů stěn apod. v interiéru. 

 

Druh materiálu pryskyřičný čirý lak 

Účel použití vyplňující čirý lak pro vnitřní i venkovní použití 

Stupeň lesku vysoký lesk 

Specifická hmotnost 0,950 

Pojivo alkydová pryskyřice s vysokou odolností proti vodě 

Velikost balení 2,5 l - 750 ml 

 

 

II. Vlastnosti a pokyny ke zpracování 

Světlostálost dobrá 

Odolnost proti vodě velmi dobrá 

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

 splňuje požadavky norem DIN a podmínky VOB 

Mísitelnost nemíchejte s jinými produkty 

Ředění einzA Lackverdünnung-Terpentinersatz 

Bezvzduchové (airless) stříkání používejte neředěný; vhodné pro pístová a membránová zařízení 

Doba schnutí (20 °C, 65 – 75 % rel. vlhkosti vzduchu, 90 µm mokrého filmu) 

 suchý na dotek po cca 3 - 4 hodinách 

 nelepivý po schnutí přes noc 

Vydatnost 10 - 12 m2/l = 85 - 100 ml/m2 

 

Zpracování 

Přetíratelnost po cca 24 hodinách 

Přestříkatelnost po cca 24 hodinách 

Brousitelnost po cca 72 hodinách 

Skladovatelnost u uzavřeného balení prakticky neomezená 

Čištění nářadí einzA Lackverdünnung-Terpentinersatz 

prosím, otočte! 
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III. Struktura nátěru, aplikační technologie 

Trvanlivost nátěru do značné míry závisí na pečlivé přípravě podkladu. 

Povrch musí být čistý, suchý, bez mastnoty, oleje a dalších nečistot a musí být nosný. 
 

Nátěry lodí a dřeva v exteriéru: 

Impregnujte s einzA Bläueschutz (pouze měkké a jehličnaté dřevo v exteriéru). 
Základní nátěr s einzA Luft- und Yachtlack, 20% ředěným. 
Mezinátěr s einzA Luft- und Yachtlack, 5% ředěným. 
Vrchní nátěr s einzA Luft- und Yachtlack neředěným. 

Ve venkovním prostředí používejte einzA Luft- und Yachtlack pouze v kombinaci s einzA Kompaktlasur v odstínu, aby se 
zabránilo případnému šednutí dřeva. 

Odolnost proti povětrnostním vlivům u bezbarvých nátěrů v exteriéru závisí na tloušťce nátěrového filmu. 
Minimálně by měly být provedeny tři nátěry. 
Každá další vrstva mnohonásobně zvyšuje trvanlivost. 
Aby bylo zajištěno, že do dřeva nemůže proniknout voda, je důležité zajistit, aby byla dobře natřena i vnitřní strana. 
 

Nátěry dřeva v interiéru: 

Základní nátěr s einzA Luft- und Yachtlack, 20% ředěným. 
Mezinátěr s einzA Luft- und Yachtlack, 5% ředěným. 
Vrchní nátěr s einzA Luft- und Yachtlack neředěným. 

 

Upozornění: 

einzA Luft- und Yachtlack je založen na bázi extrémně dlouhoolejových alkydových pryskyřic. Doba proschnutí je kvůli vysokému 
obsahu oleje podle VOC 2010 systémově závislá. V závislosti na tloušťce vrstvy může vytvrzení trvat až 28 dní. Tento průběh 
schnutí vyplývá ze zákonité změny kvality a odpovídá obecným technologickým zásadám. 

 

 

IV. Bezpečnostní informace a označení 

Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 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 e) 

 Lb: max. 400 g/l podle úrovně II (2010) 

 Obsah VOC v einzA Luft- und Yachtlack: < 350 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 03/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


