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T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 180 

Acryl-PU-Härter 

I. Produkt 

Odolnost einzA Samtacryl a einzA Reinacryl lze zvýšit přidáním přesně dávkovaného množství tužidla 

einzA Acryl-PU-Härter. Takto rafinované akrylové polyuretanové (PU) laky mají výrazně vyšší 

mechanickou únosnost a lepší odolnost vůči chemickým látkám, zejména proti detergentům a 

dezinfekčním prostředkům používaným na klinikách, nemocnicích a lékařských ordinacích.  

 

Typ materiálu   Tužidlo pro vodou ředitelné akrylové PU laky 

Účel aplikace   Speciální aditivum pro optimalizaci hodnot odporu 

Barevný odstín   Bezbarvý (nažloutlý) 

Dávkování    Až 10 % objemu 

Hmotnost   1,120 = 1,120 g/l 

Pojivový základ   Alifatický polyisokyanát 

Doba zpracování při teplotě 20˚C a relativní vlhkosti 65-75 % 

    Nátěr štětcem či válečkem  max. 2 ½ hodiny 

    Postřikem   max. 1 hodina 

Velikost balení   250 ml 

II. Vlastnosti a pracovní pokyny 

 EinzA Acryl-PU-Härter zvyšuje hodnoty mechanické a chemické odolnosti laků einzA Acryl-PU. 

 Vlastnosti sušení se tímto přídavkem nemění. 

Směsi einzA Samtacryl a einzA Reinacryl smíchané s einzA Acryl-PU-Härter se chovají jako komerčně 

dostupné dvousložkové PU laky, tj. musí být  zpracovány během stanovené doby zpracování. Při 

aplikaci štětcem či válečkem, teplotě 20˚C a relativní vlhkosti 60 % je doba zpracovatelnosti u tohoto 

přípravku maximálně 2 ½ hodiny. V případě aplikace postřikem se doba zpracovatelnosti zkrátí na 1 

hodinu. Poté již nelze připravenou směs zpracovat. 

EinzA Acryl-PU-Härter se přidává k produktům einzA Samtacryl nebo einzA Reinacryl v množství 10 % 

objemu za stálého míchání. Poté tuto hotovou směs velmi dobře promíchejte. 

Po přibližně 10 minutách čekání je nutné před zpracováním směs znovu promíchat. 

V závislosti na požadavcích lze směs připravenou k použití ředit až z 5 % vodou. 

P.T.O.! 
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Směs einzA Samtacryl a einzA Acryl-PU-Härter lze také použít jako izolační základní nátěr proti vodou 

rozpustným dřevním hmotám v interiéru. V závislosti na drsnosti dřeva naneste 1 až 2 vrstvy této směsi. 

 

Tipy: 

• Používejte einzA Acryl-PU-Härter výhradně pro produkty einzA Samtacryl a einzA Reinacryl. 

Ostatní akrylové nebo akrylové polyuretanové laky (einzA Aquamatt/ einzA Aqua All-Grund, atd.) a 

efektní glazury (einzA Aluminium) nejsou kompatibilní. 

• Směs einzA Samtacryl nebo einzA Reinacryl a einzA Acryl-PU-Härter lze nanášet štětcem a 

válečkem. Při zpracování vysokotlakým, nízkotlakým nebo bezvzduchovým stříkáním je třeba 

poznamenat, že směs může při delších přestávkách v důsledku zahřívání zařízení zhoustnout. 

Z tohoto důvodu musí být nástřik proveden rychle a rovnoměrně. Postřikovací zařízení je pak nutné 

důkladně vyprázdnit a propláchnout velkým množstvím vody. 

• Zpracovatelná směs musí být nanesena štětcem či válečkem během 2 ½ hodin a nástřikem během 

1 hodiny, poté směs výrazně zhoustne. 

• Před přepracováním je nutné dodržet dobu schnutí 10 až 14 hodin (v závislosti na teplotě a 

vlhkosti). 

• Druhou vrstvu je nutné nanést do 24 hodin, poté je nutné zabroušení. 

• Nenanášejte při teplotě pod + 8˚C a relativní vlhkosti vzduchu nad 85 %. 

 

III. Bezpečnostní rady a značení 

Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) 

odpovídajícího nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese 

www.einzA.com nebo na vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

Třída nebezpečnosti podle VbF  nepoužitelné 

Přiřazení VOC nelze použít, žádná klasifikace dle přílohy II směrnice VOC 

2004/42/ ES 

 Kód odpadu    Kód odpadu EWC: 08 01 11 

  

 Poznámka: Nádoby obsahující zbytky hotové směsi je doporučeno otevřít a nechat ztvrdnout. 

 

 

 

 

 

 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 
Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 
spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky. 

Vydání 03/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 

www.einzA.com
sdb@einzA.com

