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CLOU Flugzeugspannlack 
napínací lak na modely letadel

Charakteristika
Napínací lak je při stavění modelů letadel - i přes silný rozmach plastů v tomto oboru - stále aktuální pomůckou. 
Používá se k nátěrům otevřených nosníků s potahem z papíru, tkaniny nebo podobných materiálů, které se 
pomocí napínacího laku vypnou, uzavřou se průchodu vzduchu a stanou se odolnými počasí.

 potah se mnohem více vypne a tím dokáže přenášet nesrovnatelně větší síly
 hmotnost hotového potahu (v závislosti na nosném materiálu) je výrazně nižší než při použití plastových 

fólií
 správnou volbou a uspořádáním nosného materiálu lze dosáhnout pevnostního průběhu a rozložení vah 

přesně podle potřeby
 nasycení a zesíťování v povrchu dřevěných dílců zvýší jejich pevnost a odolnost povětrnostním vlivům
 kostra letadla nalakovaná napínacím lakem „dýchá“, což je výhodné při vyrovnávání vzdušné vlhkosti. Při 

používání potahu z plastových fólií se na jejich vnitřní straně usazuje kondenzovaná voda z vodních par, 
která může poškodit dřevěné nosníky a vestavěná žebra

Zpracování
Stavební díly letadla určené k lakování se nejdříve několikrát natřou napínacím lakem nebo rychle brusným 
základem (např. CLOU 300 Schnellschliffgrund) a vyhladí se. Natírat je lépe menším štětcem. Stříkání laku je 
možné, ale není hospodárné s vzhledem k velkému podílu otevřených míst v konstrukci. Použití houbiček a 
válečků k nanášení většinou není možné proto, že se působením napínacího laku rozpouštějí.

Napínaný materiál máte nyní pouze nahrubo nařezaný a položený na nalakovaných a co možná nejhladších 
nosnících. Používá se Japonský papír (12 g/m2 až 25 g/m2), hedvábná tkanina (20 g/m2), tkanina z umělých vláken
(25 g/m2 až 50 g/m2), polyesterové rouno (20 g/m2 až 35 g/m2) a podobné materiály. Tkaninu opatrně navlhčíte 
vodou (rozprašovačem), aby lépe držela tvar a přilnula na kostru.
Ostatní materiály se zpracovávají nasucho.

Silně naředěným napínacím lakem (pozn.: napínací lak nakupujte vždy s větším množstvím ředidla) natřete 
všechna místa napínaného materiálu tak, aby byl důkladně prosycený. Na tkanině, která je ještě vlhká od vody, lak
v průběhu schnutí zbělá, to však není na závadu.

Nyní odříznete přebytečné pruhy tkaniny a následuje vlastní nátěr napínacího laku, nejlépe širokým měkkým 
štětcem. Pro houbičky a válečky platí, co bylo už řečeno. Ani stříkání není vhodné, protože se póry potahu takto 
jen velmi těžko uzavřou.

Ředění napínacího laku závisí na materiálu potahu a ovlivňuje hmotnostní přírůstek  Zpravidla je lépe více naředit 
(v poměru 1:1) a lakovat o jednu vrstvu více, laková vrstva bude rovnoměrnější. Mezi jednotlivými nátěry počkejte, 
až lak skutečně zaschne (nejméně 2 – 4 hodiny, 24 hodin je lépe).

Nátěr je hotový tehdy, když z lakové vrstvy nikde netrčí žádné vlákno, anebo - v případě polyesterového rouna a 
perlonové tkaniny – všechny póry jsou úplně uzavřené. Než napínací lak úplně zaschne, stahuje se do sebe. Proto
se musí tenké dílce (nosné křídlo, řídící křídla) upevnit do formy, aby se nezkroutily, dokud není lak suchý. Lak je 
suchý teprve tehdy, až z něj nejsou cítit rozpouštědla.

Lak vyrobený z umělých pryskyřic nanesený jako poslední vrstva laku na povrch letounu může více chránit před 
počasím a zpevňovat konstrukci, ale jedna vrstva váží více než 3 nebo 4 vrstvy napínacího laku! Tento lak je však 
možné nanášet až tehdy, když je napínací lak důkladně proschlý.

Napínací lak použitý k zesílení stavebních dílců
Kromě nátěru otevřené kostry letadla použijete napínací lak také ke zvýšení pevnosti dílců z balzového dřeva tak, 
že tímto lakem jednostranně nebo oboustranně přilepíte na dřevo papír nebo tkaninu ze skelných, kevlarových 
nebo uhlíkových vláken. Tím samozřejmě nedosáhnete stejné pevnosti jako při prosycení těchto látek epoxidovou 
pryskyřicí, ale tato pevnost dostačuje a vliv na přírůstek hmotnosti je mnohem nižší. Pro další zpracování je přitom
navíc ještě výhodné, že se napínací lak lépe než různé pryskyřice spojuje s často používanými rychleschnoucími 
rozpouštědlovými lepidly.

Teoreticky vede smrštění vrstvy napínacího laku mimo jiné i k předpětí v dílci, které může zvyšovat odolnost proti 
zlomení dílce. Kvantitativní vyjádření tohoto jevu zatím však nikdo nestanovil.
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Zkrášlení napínacím lakem
Barva oživuje, model letadla je hezčí, když je barevný. Proto jsou mnohé potahové materiály také barevné. 
Samozřejmě lze také použít barevný krycí lak, ale jen tehdy, když hmotnost modelu nehraje žádnou roli.

Velmi dobrých výsledků lze také dosáhnout dobarvením napínacího laku, k tomu nejlépe poslouží dobarvovací 
tinktury CLOU Abfärbetinktur. Výsledkem budou intenzivní, světlostálé a prozářené barvy.

Problémy při zpracování
Zpracování napínacího laku je bezproblémové, byla-li svědomitě dodržena základní pravidla:

 nepřibližujte se s otevřeným ohněm: nebezpečí vzniku požáru a výbuchu, zvláště při stříkání laku
 dobré odvětrání pracoviště šetří vaše plíce
 dostatečná teplota okolí: nejméně 15°C, lépe je 18°C
 pozor na vysokou vlhkost vzduchu: lak potom nezasychá bezbarvě transparentní, ale zabarví se do běla 

jako mléko. Další přestříkání nebo přetření napínacím lakem nebo ředidlem pro napínací lak při nižší 
vlhkosti vzduchu a/nebo vyšší teplotě odstraní mléčné zabarvení laku.

Ředění a čištění
Napínací lak naředíte a použité nářadí umyjete ředidlem pro napínací lak CLOU Spannlackverdünnung.

Vydatnost
1 litr vystačí v jedné vrstvě na přibližně 5m2 (podle druhu nosného materiálu).

Vysoce hořlavé! 
Uchovávejte mimo dosah dětí..
Výpary a aerosol nevdechujte.
Výpary mohou vyvolat ospalost a omámení.
Dráždí oči. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.
Často opakovaný kontakt s pokožkou může vést k vysoušení, křehnutí a praskání pokožky.
Dodržujte preventivní opatření proti vzniku elektrostatického náboje.
Nevylévejte do kanalizace.
Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí.

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.
Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.
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