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T E C H N I C K Ý  L I S T  č .  1 0 2  

Lackspray 
 
 

1. Lak s vysokým leskem: 
Identifikační barva štítku: zelená 

Vhodný pro venkovní i vnitřní použití. Vhodný pro všechny povrchy, např. kámen, dřevo, kov, sklo, plast (kromě pěnového 
polystyrenu a PUR pěny). U plastů proveďte zkoušku přilnavosti. Vynikající odolnost, vysoká pružnost, velká tvrdost, odolnost 
proti povětrnostním vlivům, extrémně rychlé schnutí. Ve 14 populárních odstínech + černé a bílé; s vysokým leskem; odolný vůči 
vodě, solím a odolný vůči čištění. 

Báze: akrylát 

Velikost balení: 400 ml 

 
2. Lak s hedvábným leskem: 

Identifikační barva štítku: červená 

Vhodný pro venkovní i vnitřní použití. Vhodný pro všechny povrchy, např. kámen, dřevo, kov, sklo, plast (kromě pěnového 
polystyrenu a PUR pěny). U plastů proveďte zkoušku přilnavosti. Vysoká odolnost, vynikající pružnost, odolnost proti 
povětrnostním vlivům, extrémně rychlé schnutí. 14 odstínů + černá a bílá; pololesklý. Odolný vůči čištění a odolný vůči horkým 
kapalinám a solím. 

Báze: akrylát 

Velikost balení: 400 ml 

 

3. Matný lak: 
Identifikační barva štítku: žlutá 

Odolný proti povětrnostním vlivům, použitelný pro venkovní i vnitřní použití; vhodný na dřevo, kov, papír, lepenku, sklo, keramiku, 
nevhodný na pěnový polystyren a PUR pěnu. Dostupný v bílé, černé a hliníkové barvě. 

Báze: akrylát 

Velikost balení: 400 ml 

 

4. Základy a bezbarvé laky: 
Identifikační barva štítku: hnědá 

Velikost balení: 400 ml 

 

4.1 Základy: 
K dispozici jako základní barva v bílé, červenohnědé, žluté a platinově šedé barvě. Všechny jsou určeny pro venkovní i vnitřní 
použití a pro všechny povrchy. Bílý základ lze také použít pro vyplnění pórů dřeva. Schnutí: 15 minut, po 60 minutách přetítratelné 
nebo přestříkatelné. Červenohnědý základ je zvláště vhodný pro kovy, poskytuje vynikající ochrana proti korozi, zcela zaschlý po 
cca 2 hodinách. Žlutý základ je vhodný zejména na galvanizované povrchy a všechny barevné kovy. Dobrá přilnavost k surovému 
kovu, vynikající ochrana proti korozi. 

Báze: akrylát 

 

4.2 Bezbarvé laky: 
Bezbarvé laky jsou dostupné v lesku, hedvábném lesku a jako křišťálově průsvitný vrchní lak. 

Vrchní lak vytváří čirý, okamžitě schnoucí plastický film, který chrání před prachem a korozí. Je obzvláště vhodný pro chromované 
díly, autobaterie, měděné předměty. Při aplikaci na papír jej plastifikuje a dělá jej lesklým. Proto je též vhodný pro fotografie, 
plány, kresby, obrázky, dokumenty atd. V elektrickém poli lze vrchní lak také použít jako izolační lak. 

 

prosím, otočte! 
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Báze: akrylát 

Lesklý a hedvábně lesklý bezbarvý lak je určen pro venkovní i vnitřní použití na dřevo, kov, plast (kromě pěnového polystyrenu a 
PUR pěny). Vytváří ochranný povlak odolný proti povětrnostním vlivům. Odolný vůči alkoholu, solím a horkým kapalinám. Rychlé 
schnutí, vynikající tvrdost. 

Báze: akrylát 

 

5. Speciální spreje: 
Identifikační barva štítku: světle šedozelená 

Velikost balení: 400 ml 

 

5.1 Bronzová barva ve spreji: 
Vhodná pro interiérové dekorační práce a pro všechny povrchy, jako je dřevo, kov, sklo, plast (kromě pěnového polystyrenu a 
PUR pěny). Rychlé schnutí, vysoká pružnost a vynikající tvrdost. K dispozici ve 4 bronzových odstínech. 

Báze: speciální metalická barva 

 

5.2 Kladívková barva ve spreji: 
Vysoce lesklá metalická barva pro venkovní i vnitřní použití. Vhodná pro všechny kovy, ocelový nábytek, nářadí, technické 
vybavení a průmyslová zařízení, keramiku atd. Aplikujte ve dvou vrstvách. Velmi rychle schnoucí. K dispozici ve stříbrné, zlaté, 
modré a zelené barvě. 

Báze: akrylát 
 

5.3 Fluorescenční barva ve spreji: 
Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Vhodná pro všechny povrchy, jako je kámen, dřevo, kov, sklo, plast (kromě pěnového 
polystyrenu a PUR pěny). Základ proveďte s einzA Lackspray Základem bílým 94-401. Při použití v exteriéru přestříkejte s einzA 
Vrchním lakem čirým 94-404. U plastů proveďte zkoušku přilnavosti. Vynikající odolnost, vysoká pružnost, velká tvrdost, odolnost 
proti povětrnostním vlivům, extrémně rychlé schnutí; vysoký lesk. 

Báze: fluorescenční akrylová barva 

 

6. Žáruvzdorná barva ve spreji: 
Identifikační barva štítku: oranžová 

Vysoce teplotně odolná barva pro venkovní i vnitřní použití. Žáruvzdorná do 650 °C. Zvláště vhodná pro výfukové systémy, 
potrubí kamen, motory, stroje, radiátory, krby a kamna. Okamžitě schne, nepraská, neodlupuje se. Dostupná v bílé, černé a 
hliníkové barvě. Chemické odolnosti je dosaženo až po zahřátí na přibližně 150 °C po dobu 20 minut. 

Báze: silikon 

Velikost balení: 400 ml 

 

7. Technické spreje: 
Identifikační barva štítku: khaki hnědá 

Velikost balení: 400 ml 

 

7.1 Odstraňovač rzi ve spreji: 
Odstraňuje rez, maže a konzervuje. Uvolňuje zablokované šrouby, zámky, nářadí, dveře, formy apod., působí preventivně proti 
korozi. Vhodný také jako mazivo pro motory, transformátory, technické vybavení, lovecké zbraně, řetězy atd. 

 

7.2 Mazivo ve spreji: 
Speciální produkt na bázi silikonu, zabraňuje korozi a oxidaci. Chrání systémy zapalování a další mechanické součásti před 
vzdušnou vlhkostí. Může být aplikován na dřevo, kov, textilie, gumu, kůži a lakované povrchy. Zabraňuje a eliminuje vrzání a 
zaklínění u dveří, oken, zásuvek, truhel apod. Zabraňuje zamrznutí zámků atd. 

 
 

 
 
 
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. 


