
CLOU HYDRO Decklack 
vodou ředitelný barevný krycí lak

Charakteristika

Jednosložkový vodou ředitelný pigmentovaný barevný krycí lak připravený k přímému 
použití s optimální krycí silou už i při jediné aplikaci. Optimální stálost na denním světle 
zaručuje trvalé zachování barev pro vysoce kvalitní  (jak hapticky tak i opticky) povrchy. 
Lak je k dispozici v různých odstínech dle RAL, NCS, Sikkens i v odstínech sanitární 
keramiky a případně lze nastavit odstín podle přání zákazníka.

• 1 litr vystačí na asi 5 m2

• další přelakování už po 3 hodinách
• vhodné na hračky a dětský nábytek
• vhodné na schody i nábytek

• nejlepší výsledky díky optimalizaci pro nanášení stříkáním
• vynikající pokrytí na hranách
• optimální krycí síla
• vynikající stabilita na svislých plochách
• velmi dobrá plnicí síla
• rychlé schnutí a krátký interval pro další lakování
• odolný proti opotřebení a odolný vůči světlu
• téměř bez rozpouštědel, téměř bez zápachu
• šetrný k životnímu prostředí 

Oblasti použití

Vhodný lak pro povrch s uzavřenými póry pro barevné krycí lakování nábytku a vybavení 
interiéru. Zejména tehdy, pokud je zpracování konvenčních produktů na bázi organických 
rozpouštědel omezeno nebo je nežádoucí.
Nastavení úrovně hedvábného matu odpovídá aktuálnímu trendu. 
Lak je vhodný také pro lakování skla po přidání aditiva Glaslack-Aktivator pro vodou 
ředitelné laky (obj. č. 00920.00000).

Technická data

Ředění: čistá voda
Viskozita při zpracování: připraveno k použití, podle potřeby nařeďte 3-5%
Viskozita: ~ 30 sec / DIN 6 mm
Hustota (g/cm3): ~ 1.300 Hodnota pH: ~ 8.0
VOC Decopaint dle Směrnice EU 2004/42: Limitní hodnota VOC pro produkt (Kat.II A/e) 

     je 130 g/l (2010). Výrobek obsahuje <130 g/l
Nanášené množství (g/m2): 100 - 150
Vydatnost (m2/litr): 5 

Příprava povrchu

Surový povrch dřeva přebruste brusivem zrnitosti P150–P180, odstraňte prach.
MDF desky a dřeva s vysokým obsahem vnitřních látek (např. teak, wenge nebo jasan) 



1- 2x opatrně izolujte dvousložkovým lakem HYDRO SUPERIT 2K a vyplňte 
rychlebrusným stříkacím tmelem HYDRO Schnellschleiffüller.
Je nutné dodržovat pokyny uvedené v technických listech pro uvedené výrobky.

Zpracování / aplikace

Podmínky zpracování:  teplota laku, povrchu ani okolní nesmí být nižší než 15°C. 
Před použitím lak důkladně promíchejte. 
Po úplném zaschnutí izolačního rychlobrusného plniče HYDRO Schnellschleiffüller 
proveďte rovinné přebroušení brusivem zrnitosti P240 - P320, pečlivě odstraňte prach a 
jednou naneste barevný krycí lak HYDRO Decklack.

 Nádobková pistole:
tryska: 2,0 - 2,5 mm / tlak rozprašovaného stlačeného vzduchu: 3 bary

 Airmix:
tryska  0,28 mm / tlak materiálu: 80 - 100 bar / tlak rozprašovaného stlačeného 
vzduchu: 0,5-1,5 bar 

Schnutí

(při 20 ° C a 50% relativní vlhkosti)
na prach: 30 minut
k dalšímu přelakování: 3 - 24 hodin

Po době schnutí asi 3 až 24 hodin může být barevný lak přelakován bezbarvým lakem bez
mezibroušení.

Vysoká tloušťka nanesené vrstvy laku a vysoká relativní vlhkost vzduchu zpomalují 
schnutí. Dobu schnutí lze zkrátit cirkulací vzduchu při rychlosti proudění vzduchu 0,5 - 1,5 
m/min a zvýšením teploty.

Následné zpracování

Chcete-li dosáhnout prstýnkové odolnosti nebo jiného stupně lesku, naneste bez 
mezibroušení silně nábytkový lak HYDRO Möbellack.
Pro posouzení nátěrového systému v praktických podmínkách se doporučujeme vytvořit 
nejdříve zkušební lakování.
U silně zatěžovaných povrchů můžete vrchní nátěr st dvou složkovým lakem HYDRO 
SUPERIT 2K.

Čištění nářadí

Ihned po použití očistěte zařízení čistou vodou nebo čisticím prostředkem Mutli-
Spezialreiniger (zejména u zaschlých zbytků).

Skladování / likvidace 

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech na chladném místě, chraňte před 
mrazem. 
Tekuté zbytky laku musí být likvidovány jako nebezpečný odpad v souladu s oficiálními 



předpisy. Doporučený kód odpadu podle evropského katalogu odpadů: 08 01 12 (konečná 
specifikace musí být provedena v koordinaci s regionální společností pro likvidaci odpadu).
Vysušené zbytky laku lze likvidovat stejně jako odpad z domácnosti.

Skladovatelnost v uzavřeném původním obalu: 12 měsíců 
Údaje pro objednání:

HYDRO Decklack, číslo výrobku  00930.(číslo odstínu), velikost balení 1l, 2,5 l, 5 l, 20 l.

Zvláštní údaje

Ke zpracování používejte pouze nářadí a nádoby odolné proti korozi (nerezavějící) (např. 
nerezová ocel nebo plast).

K válečkování použijte váleček s potahem z mikrovlákna nebo pěnové Flock válečky 
(válečky pro barvy na vodní bázi) s výškou vlákna 10 mm.

V případě několika málo speciálních odstínů se musí krycí lak HYDRO Decklack aplikovat 
dvakrát, aby se dosáhlo dostatečného krytí podkladu (doba schnutí vždy 3 hodiny). V 
tomto případě by měl být bezbarvý lak nanesen až po schnutí přes noc (nejdéle po 24 
hodinách) bez mezibroušení.

Obzvláště vysoké krycí síly lze dosáhnout přidáním maximálně 50% HYDRO Decklack k 
rychlobrusnému plniči HYDRO Schnellschleiffüller.

Při zpracování ve vodní stříkací kabině musí být koagulant přidávaný do vody v kabině 
kyselý. Seberte sražený zbytek laku z vody v kabině a zlikvidujte jej.

Ve spojení s aditivem Glaslack-Aktivator pro ovdou ředitelné laky (obj. č. 00920.00000) je 
lak vhodný pro lakování rubové strany skla u interiérových zařízení (viz technický list 
Glaslack-Aktivator).


