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Strukturový efekt

Charakteristika
K vytvoření strukturového efektu (tzv. písečku na povrchu) můžete použít každý z barevných krycích laků CLOUCRYL 
Decklack tak, že do barevného laku vmícháte některý ze tří strukturových koncentrátů CLOUCRYL Strukturlack-
Konzentrat (fein-jemný, grob-hrubý,  Rundkorn superfein-superjemná kruhová zrna), např. RAL 2001 červenooranžová 
a 30% jemného koncentrátu, RAL 5017 dopravní modrá a 20% hrubého koncentrátu, RAL 6018 žlutozelená a 30% 
koncentrátu superjemných kruhových zrn.

Zpracování
Zpracování v 9 pracovních krocích včetně broušení za pomoci zařízení s kompresorem na tlakový vzduch a tryskou 
2,0-2,5 mm  při tlaku vzduchu 3,0 - 4,0 bar. Brusný papír zrnitosti 240, 280, 320-400.

Postup práce
Dodržujte následující postup (všechny mísící poměry jsou udávány v objemových dílech):

1.) Příprava:  MDF desku přebruste papírem zrnitosti 180, odstraňte prach.
2.) Izolace:  k uzavření MDF desky 1x stříkejte CLOUCRYL bezbarvý lesklý , poměr míchání s tvrdidlem 

CLOUCRYL-Härter 10:1 + 25% ředidla  DD-Verdünnung 29.
3.) Po nastříkání odložte na asi 2 hodiny ke schnutí, pak proveďte lehký mezibrus papírem zrnitosti 240, odstraňte 

prach.
4.) Plnění pórů:   k vyrovnání povrchu 2 x stříkejte stříkací tmel bílý krycí CLOUCRYL Spritzfüller weiss (míchání 

10:1 s tvrdidlem CLOUCRYL-Härter). Podle potřeby přidejte trochu ředidla DD-Verdünnung 29.  Mezi 
jednotlivými vrstvami stříkacího tmelu dodržte dobu schnutí alespoň 6 hodin, provádějte mezibrus a odstraňte 
prach. Po poslední vrstvě plnícího tmelu nechejte schnout přes noc.

5.) mezibrus papírem zrnitosti 280, odstraňte prach
6.) Příprava směsi: koncentráty se budou zpracovávat se zvoleným barevným lakem CLOUCRYL Decklack:

70-80 dílů zvoleného laku CLOUCRYL Decklack
30-20 dílů zvoleného koncentrátu CLOUCRYL Strukturlack-Konzentrat
10 dílů  tvrdidla CLOUCRYL-Härter
+  15%  ředidla DD-Verdünnung 29

7.) Lakování struktury: bezprostředně po rovinném broušení (zrnitost 280) proveďte jemné broušení (zrnitost 320
– 400), pečlivě odstraňte prach.  1x stříkejte v normální tloušťce připravený barevný krycí strukturový lak.

     Průměr trysky 2,0 – 2,5 mm, tlak 3,0 – 4,0 bar. 
8.)  Vrchní lak:  Pokud je potřebná vyšší odolnost opotřebení a oděru, asi po 3 hodinách schnutí ke zvýšení 

odolnosti vytvořeného povrchu bez mezibrusu přestříkejte 1 x CLOUCRYL farblos bezbarvý lak matný nebo 
hedvábně matný, poměr míchání s tvrdidlem CLOUCRYL-Härter 10:1, přidejte 10% ředidla DD-Verdünnung 29.
To vždy vede ke zvýšení lesku a k nepatrnému prohloubení (tzv. zahoření) barevného odstínu.

Dodržuje příslušné návody ke zpracování jednotlivých laků.

Upozornění
Obsah každého balení před odebráním dobře rozmíchejte!
V průběhu zpracování udržujte lakovou směs strukturového laku v mírném pohybu.
Tloušťka lakového nánosu: 1 křížový nástřik v normální tloušťce; ne příliš sytě, protože při velké tloušťce lakové vrstvy 
se koncentrát Strukturlack-Konzentrat příliš silně zanoří do laku.
Dávkování 20-30 dílů koncentrátu CLOUCRYL Strukturlack-Konzentrat vytváří efekty, které jsou obecně nejobvyklejší.

Ředidlo
Všechny předměty použité při lakování se musejí ihned po použití dobře očistit ředidlem DD-Verdünnung 29.

Bezpečnostní upozornění
Obsahuje izokyanáty. Tvrdidlo a nátěrová směs připravená ke zpracování může dráždit pokožku a dýchací cesty, 
vyvolat zcitlivující nebo alergické reakce, v průběhu práce a po práci zajistěte stálé větrání, páry nevdechujte. Při 
nedostatečném větrání použijte zařízení k ochraně dechu. Alergici a lidé náchylní k onemocnění dýchacích cest 
nesmějí pracovat s těmito nátěrovými hmotami.

Hořlavé.
Obsahuje zdraví škodlivou látku: xylol     Škodí zdraví při vdechnutí a při styku s kůží.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Výpary a aerosol nevdechujte. Nevylévejte do kanalizace.
Dodržujte opatření zamezující vzniku elektrostatického náboje. Používejte jen v dobře větraném prostředí.
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