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TECHNICKÝ LIST 
         Revize dne: 27.04.2021  

 

ACRYLOVÉ SPREJE 

 

Objednací číslo:  26404 (bezbarvý lak),26406 

(bezbarvý lak mat) 
 

Barva: transparentní 

 

Určený způsob použití:  Opravy automobilů / Základní nátěr, lak 

 

Obecná charakteristika:  Vysoce kvalitní bezbarvý lak na ošetřené i 

neošetřené povrchy ze dřeva, kovu, hliníku, skla, 

kamene a různých druhů plastů 

 

Vlastnosti produktu:  
• Rychle schnoucí. 

• Vynikají plnící vlastnosti 

• Bez škrábanců a nárazuvzdorné 

• Odolné povětrnostním vlivům 

• Ochrana proti korozi 

• Odolné vůči UV záření a neblednoucí 

• Vynikající přilnavost 

 

 

 

Technická charakteristika:    
 
Obsah: 500 ml  

Základ: akrylová pryskyřice 

Lesk:  vysoký lesk/mat 

Obsah VOC: přibližně 90 % w/w 

Pevný obsah: přibližně 10 % w/w 

Krytí: 1,5 až 2 m²  

Suchý na prach: po cca 6 minutách 

Bez lepivosti: po 10 až 20 minutách  
Ztuhlý/znovu přestříkatelný:   po 2 hodinách 
Žáruvzdorná:    do 110°C 
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Použití: 
Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho 

 

Podmínky zpracování: 
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota 

zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %. 

 

Předběžné ošetření: 

Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch lehce obruste (zrnitost 600). 

 
Použití:  

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší 
teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a 
nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm. 
Lak nanášejte v několika tenkých vrstvách. 
Před nanesením další vrstvy sprej znovu protřepejte. 
 

Po použití:  

Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund). 
 

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku. 
 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 
 


