
 

T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 085A 

 

Hammerschlageffektlack 
Shoda barev s  

 

I. Materiál 

einzA Hammerschlageffektlack je rychleschnoucí lesklý lak na bázi syntetické pryskyřice s kladivovým efektem, 

pro exteriér i interiér. Speciální lak odolný vůči povětrnostním vlivům pro dekorativní povrchové úpravy, zvláště 

vhodný pro malé části kovu a dřeva. Povrchy natřené lakem einzA Hammerschlageffektlack, poskytují atraktivní 

vzhled s charakterem kovového povrchu. 

 

Typ materiálu   lesklý lak ze syntetické pryskyřice s kladivovým efektem 

Účel aplikace   speciální nátěr pro předupravené kovové a dřevěné povrchy 

Barevný odstín barevné odstíny podle vzorníku barev (vydání 08/2014) a systému einzA mix 

se základnou „Stříbro“ 

Stříbrná HS 700 (základna 1), Modrá HS 500, Zelená HS 600, Antracitová 

HS 710, Lila HS 400, Violet HS 410, Bronz HS 800, Blackberry HS 300, 

Pistácie HS 610 

Úroveň lesku   lesklý 

Hmotnost  cca. 1,000 = 1.000 g/l 

Pojivový základ  speciální alkydové pryskyřice 

Pigmentový základ  fotostabilní, anorganické efekty a organické barevné pigmenty 

Teplotní odolnost  žáruvzdornost do 80°C, vhodné pro ohřev horkou vodou 

Velikost balení   1 l 

 

II. Vlastnosti a pokyny ke zpracování 

Kompatibilita einzA Hammerschlageffektlack obsahuje silikonové oleje, které mohou při 

smíchání s jinými materiály způsobit povrchové vady. Ke zpracování 

doporučujeme použít samostatný nástroj. 

Odolnost vůči světlu  velmi dobrá 

Odolnost vůči povětrnostním vlivům / Přilnavost / Pružnost / Ředění 

  splňuje normy DIN a podmínky VOB 

Ředění  

nános štětcem nebo válečkem neředěný 

nános postřikem  řeďte s einzA Universal Nitroverdünnung 
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nános vysokotlakým nástřikem 3,0 až 5,0 bar, velikost trysky 1,3 až 1,5 mm 

nános nízkotlakým nástřikem vstupní talk: 3,0 bar, velikost trysky 1,3 až 2,0 mm    

nános bezvzduchým nástřikem einzA Hammerschlageffektlack nelze nanášet metodou bezvzduchého

 nástřiku  

Doba schnutí (20°C, 65-75% relativní vlhkost vzduchu, 100 µm mokrá vrstva) 

  bezprašné po cca. 30 min 

  suché na dotek po cca. 20 hodinách 

Vydatnost  cca. 10 m2/l = 100 ml/m2 

Doba zpracování 

Přetíratelný štětcem  po cca. 48 hodinách 

Přestříkatelný    po cca. 48 hodinách 

Čištění nástrojů   s einzA Universal-Nitroverdünnung  

Skladování po dobu 2 let, pokud je přípravek skladován v originálním obalu na chladných, 

nemrznoucích prostorách. Otevřené balení lze skladovat pouze po omezenou 

dobu. 

 

III. Struktura laku a aplikační technologie 

Lak einzA Hammerschlageffektlack je obzvláště vhodný pro malé díly z kovu a dřeva, jako jsou trubky, pásy,  

poštovní schránky, police, ráfky automobilů, stroje atd. einzA Hammerschlageffektlack je vysoce tixotropní a lze jej  

snadno zpracovat, neboť je kompaktní, rychle schne a je odolný vůči povětrnostním vlivům. 

Při nanášení štětcem použijte plochý a ohebný štětec a nanášejte rychle. 

Nanášení válečkem na povrchy cca. 2 m2, doporučujeme použít váleček na lak o šířce cca, 18 cm, pracujte 

rovnoměrně a jedním směrem. 

Pro maximální efekt použijte, pokud možno na vodorovné povrchy.  Na velké plochy, jako jsou dveře, ocelový 

nábytek, kabiny výtahů atd., je vhodné aplikovat pomocí nástřiku. Největšího efektu je dosaženo nanesením 

suché vrstvy o tloušťce 100µm. K tomuto účelu naneste 2 vrstvy laku. 

Aplikace na surové kovové podklady, interiér a exteriér: 

Z povrchu odborně odstraňte rez, poté vyčistěte, aby byl podklad čistý, suchý a zbaven okují a mastnoty. Stupeň 

přípravy povrchu: SA 2 nebo SA 2 ½ 

1. Naneste základní nátěr einzA All-Grund (v exteriéru 2 vrstvy). 

2. Naneste silnou mezivrstvu einzA Hammerschlageffektlack. 

3. Naneste silnou vrchní vrstvu einzA Hammerschlageffektlack. 

Aplikace na hrubé dřevěné podklady (pouze v interiéru): 

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty, oleje, vosku a čistících prostředků. 

Dřevěný podklad obruste a opatrně odstraňte prach. 

1. Naneste základní nátěr einzA All-Grund. 

2. Naneste silnou mezivrstvu einzA Hammerschlageffektlack. 

3. Naneste silnou vrchní vrstvu einzA Hammerschlageffektlack. 
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Renovace: 

Je nezbytné zkontrolovat přilnavost staré vrstvy. 

1. Odstraňte silně poškozené a oprýskané vrstvy. 

2. Vyplňte všechny defekty, obruste a napenetrujte základním nátěrem einzA All-Grund. 

3. Naneste silnou mezivrstvu einzA Hammerschlageffektlack. 

4. Naneste silnou vrchní vrstvu einzA Hammerschlageffektlack. 

 

IV. Bezpečnostní rady a označení 

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! 

 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie i) 

Wb: max. 500 g/l reg. level II (2010) 

Obsah VOC ve směsi einzA Hammerschlageffektlack: <400 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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