
Vyrábí: Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co.KG, Postfach 10 03 63, D-63003 Offenbach / Main, SRN
telefon  0049 / 69 / 890 07-0 ,  fax  0049 / 69 / 890 071 43

HYDRO SUPERIT 2K
vodou ředitelný 2K lak, bezbarvý, pro vnitřní prostředí
hedvábně lesklý, hedvábně matný, matný

1 litr vystačí        k přelakování           dveře                    schody               koupelna             kuchyně           mísící poměr      doba míchání      protiskluzný
na asi 5 m2                 za 12 hodin

Charakteristika

Vodou ředitelný 2K polyuretanový lak s vysokým obsahem sušiny s vynikající průhledností a dobrým zahořením 
obrazu dřeva. Splňuje nejvyšší nároky v oblasti odolnosti a trvanlivost povrchů, které jsou vystaveny chemickému 
a mechanickému zatížení. 

Vlastnosti

• vynikající izolace dřeva bohatého na vnitřní látky 
• dobré kotvení na svislých plochách 
• vynikající vzhled a dotykový pocit 
• odolné vůči krémům na ruce a tukům 
• nízký obsah rozpouštědel 
• vynikající odolnost proti žloutnutí 
• světlostálý
• dodává se v provedení hedvábně lesklém, hedvábně matném a matném
 
Zkušební normy

• DIN 68861-1B (chemická odolnost) 
• DIN V 53160, část 1, část 2 (stálost ve slinách a potu) 
• DIN EN 71, část 3 (vhodné pro hračky) 

* Splňuje požadavky skluzové třídy R9 podle DIN 51130: 2014 (předpokladem pro to je přidání 1% protiskluzové 
přísady CLOU Zusatz antirutsch do vrchního nátěru).
** Splňuje požadavky třídy skluzu R10 podle DIN 51130: 2014 (požadavek na to je přidání 2% protiskluzové 
přísady CLOU Zusatz antirutsch do vrchního nátěru). 

Oblasti použití

Pro lakování vybavení interiérů ze dřeva a pro lakování nábytku, který je vystavený silnému zatížení, stejně jako 
pro nátěry schodů a dveří. Ideální pro restaurace, školy, školky, obchody, kuchyně nebo koupelny. 
Vhodné pro vrchní bezbarvé lakování přes barevné krycí laky HYDRO Decklack ke zvýšení odolnosti povrchu. 

Technická data

Poměr míchání: 10:1 s tvrdidlem HYDRO Härter H1 
Doba zpracovatelnosti při 20 °C: 3 hodiny 
Ředění: připraveno k použití 
Viskozita při zpracování: ~ 25 sec / DIN 4 mm 
Hustota (g/cm3): ~ 1,035 
Hodnota pH: 7,2 
DIN EN ISO 2813 hedvábně lesklý hedvábně matný matný
Stupeň lesku, úhel 60°  ~ 45 GE ~ 20 GE <10 GE 
VOC podle Decopaint, produktová směrnice 2004/42 / EG:  limitní hodnota EU pro (Kat. IIA / e) je 130 g / l (2010) 
Výrobek obsahuje <130 g/l 
Nanášené množství (g / m2): 100 - 120 
Vydatnost (m2 / litr): 5 

Příprava povrchu

Vlhkost dřeva 8 - 12 %. Povrchy musí být zbaveny oleje, vosku, mastnoty nebo jiného znečištění. 
Surové dřevěné povrchy zbruste zrnitostí 150-180 a odstraňte prach. 
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Nanášení, aplikace

Podmínky zpracování: Teplota nátěru, podkladu a okolí nesmí být nižší než 15°C. 

Před použitím lak HYDRO SUPERIT 2K a tvrdidlo HYDRO Härter H1 důkladně protřepejte nebo promíchejte. 

Připravte lakovou směs: 
100 dílů laku HYDRO SUPERIT 2K 
10 dílů tvrdidla HYDRO Härter H1 

Pro dosažení optimální tvrdosti a pružnosti přísně dodržujte stanovený poměr míchání. Složky lakové směsi, lak a 
tvrdidlo, důkladně promíchejte v čisté nádobě. Přidávejte tvrdidlo mírnou rychlostí po dobu 3 - 5 minut za stálého 
míchání (mixér s lopatkovým míchadlem). Musí být zaručeno rovnoměrné smíchání obou složek! 

Tip: Pro dosažení kvalitního povrchu proceďte lakovou směs rychlosítkem. Před zpracováním nechejte lakovou 
směs krátce „vydýchat“ (2 - 5 minut). 

Pozor: Zvýšení teploty na pracovišti zkracuje dobu zpracování! Příklad: Při prostorové teplotě 30 °C je doba 
zpracovatelnosti pouze 1,5 hodiny. 

 Nádobková pistole
Tryska: 1,8 mm / rozprašovací stlačený vzduch: 3 bar 
Tryska: 2,0 mm / rozprašovací stlačený vzduch: 3 bar (pro protiskluzové nastavení) 

Airmix 
Tryska: 0,23 - 0,28 mm / tlak materiálu: 80 - 100 bar 

2 - 3 vrstvy v procesu stříkání. 

K lakování velmi silně namáhaných předmětů jsou nutné tři vrstvy aplikace lakové směsi. V tomto případě již 
dvakrát nalakovaný dílec nechejte přes noc zaschnout, opatrně přebruste brusivem zrnitosti 240/280 a poté 
přelakujte. Na matné povrchy se u zařízení Airmix osvědčila tryska 0,23 mm. 

Schnutí

(při 20 °C a 50% relativní vlhkosti) 
suché na prach: 30 minut 
brousitelné: od 4 hodin 
pro plné zatížení: 14 dní 

Po schnutí 4 hodiny nebo více před druhou aplikací opatrně přebruste brusivem zrnitosti 240. 

Optimální podmínky sušení: 
• 20 °C prostorová teplota, 50% relativní vlhkost, dostatečná výměna vzduchu 
• Nízká teplota prostoru může narušit tvorbu lakového filmu na povrchu. 
• Příliš nízká relativní vlhkost může způsobit příliš rychlé zasychání nátěrového filmu. 
• Nedostatečná výměna vzduchu zpomaluje počáteční zasychání a důkladné prosychání. 

Příliš velké nanášené množství a relativní vlhkost vzduchu zhoršují proces schnutí. 
Schnutí lze zkrátit cirkulací vzduchu (0,5–1,5 m/min.) a zvýšením teploty. 

Čištění pracovního náčiní

Pracovní náčiní použité k lakování ihned po použití očistěte vodou nebo čističem Multi-Spezialreiniger (zejména na
zaschlé zbytky). 

Skladování,  likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech na chladném / nemrznoucím místě. Tekuté zbytky laků musí být
likvidovány speciálním způsobem v souladu s úředními předpisy. Doporučený kód odpadu podle evropského 
katalogu odpadů: 08 01 12 (konečné rozhodnutí musí být provedeno v koordinaci s regionální společností na 
likvidaci odpadu). 
Zaschlé zbytky laku lze likvidovat společně s domácím odpadem. 
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Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu: minimálně 12 měsíců od data výroby.

Údaje k objednání

Název Číslo výrobku
HYDRO SUPERIT 2K lak hedvábně lesklý 5 l nebo 10 l 00942.00000 
HYDRO SUPERIT 2K lak hedvábně matný 5 l nebo 10 l 00942.00001 
HYDRO SUPERIT 2K lak matný 5 l nebo 10 l 00942.00002
HYDRO Härter H1 tvrdidlo 0,5 l nebo 1 l 00943.00000 
CLOU Zusatz antirutsch protiskluzná přísada 150 g  00788.00000 

Zvláštní upozornění

• Ke zpracování používejte pouze korozivzdorné (nerezové) nástroje a nádoby (např. nerezová ocel nebo 
plast). Veškeré zařízení použité k práci musí být čisté a plně funkční.

• Při zpracování ve vodní stříkací kabině musí být koagulační prostředek, který se přidává do vody v kabině,
kyselý. Vysrážené zbytky laku seberte a zlikvidujte. 

• Nádobu mějte vždy uzavřenou. Chraňte obsah před vysycháním (tvorba škraloupu). Dávejte pozor, aby se
při otevření nádoby nespadly do laku žádné usazené zbytky laku. Útržky škraloupu nebo ztuhlého laku 
jsou nerozpustné a lze je odstranit pouze proceděním (např. přes nylonovou tkaninu). 

• Ujistěte se, že celková tloušťka vrstvy je dostatečná pro zajištění dokonalé odolnosti. Pro posouzení 
nátěrového systému v praktických podmínkách se doporučuje vytvořit zkušební lakovanou plochu. 

• Při použití dýhovaných povrchů nebo masivního dřeva: Evropská i zámořská dřeva je výhodné základovat 
lakem HYDRO SUPERIT 2K hedvábně lesklým. Lak se vyznačuje velmi dobrými izolačními vlastnostmi, 
což je užitečné především na dřevinách bohatých na vnitřní látky. 

• Při přechodu z vodou ředitelných barev na barvy na bázi rozpouštědel důkladně opláchněte stříkací 
zařízení čističem Multi-Spezialreiniger a poté omývacím roztokem Waschlösung A. 

• Vhodné mořidlo: HYDRO SUPERIT 2K je vhodný pro nátěr na  dřevo namořené mořidlem UHB. 

Tyto informace mohou poskytovat pouze nezávazné rady. Vycházejí z našich testovacích prací a zkušeností. 
Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit aplikaci a zpracování našeho výrobku na místě, nelze z obsahu tohoto 
informačního listu vyvodit žádnou odpovědnost. Informace o procesu musí být na vlastní odpovědnost 
přizpůsobeny aktuálním pracovním podmínkám a vhodnost výrobků pro zamýšlené použití musí být v případě 
potřeby ověřena zkušebním provozem. Naše produkty jsou vyráběny pro profesionální zpracovatele, kteří mají 
hluboké znalosti o zpracování laků, lazur a mořidel. Pokud si nejste jisti, naši aplikační a laboratorní technici vám 
podle svého nejlepšího vědomí poradí. Pokud nejsou písemně potvrzeny, jsou tyto konzultace nezávazné. 
Samozřejmostí je, že ručíme za kvalitu našich výrobků. Platí naše všeobecné obchodní a dodací podmínky. 
Nejnovější verzi našich technických listů najdete na internetu na adrese www.clou.de. Stav: leden 2020 
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