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technická data

Zaponlack
zaponový lak na kování

Charakteristika 

Bezbarvý, lesklý nátěr na kov (stříbrný zaponový lak) na bázi
nitrocelulózy.
• přilne na různé kovové podklady, na bílé, barevné i ušlech-

tilé kovy
• zasychá velmi rychle
• chrání kovový povrch proti oxidaci a zabarvení
• neobsahuje těkavá ftalátová změkčovadla

Oblast použití 

Používá se jako ochranné lakování k zabránění oxidace u
mědi, mosazi, chrómu, hliníku, železa apod. Je vhodný k
povrchové úpravě ozdobných a uměleckých předmětů, jako
jsou např. šálky, poháry, mince a kovové rámy obrazů. 
Nejvyšší zatěžovací teplota: 60°C

Omezení použití: Jen pro vnitřní prostředí. Nepoužívejte
zaponový lak na kovové plochy vystavené silnému mecha-
nickému zatížení. Nelze použít k ochraně oceli proti korozi.

Zpracování / Aplikace 

metoda nanášení: nádobková pistole štětec namáčení
Ø trysky (mm): 1,0-1,5 - -
tlak stříkání (bar): 2,5-3,0 - -

Plochy určené k lakování  musejí být absolutně suché, čisté,
bez oleje, vosku, mastnoty a koroze a také bez otisků prstů
a stop potu z rukou. Pečlivá příprava podkladu je rozhodující
pro přilnavost laku ke kovu. Zaponový lak nanášejte bez zák-
ladu přímo na kov měkkým plochým štětcem, namáčením
nebo stříkáním tence a rovnoměrně, při stříkání ztlumte
výtok laku z pistole.

Pozor: Při vyšší vlhkosti vzduchu a chladném kovovém dílci
může dojít ke zbělání laku.

Technická data 

ředění: ředidlo Zellulose-(Nitro-) Lack-
Verdünnung 790 podle potřeby

viskozita pro zpracování: připraveno k přímému použití 
viskozita: ~ 70 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm3): ~ 0,885

Schnutí 

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na uchopení: 15 minut
úplné proschnutí: 2 hodiny

Čištění 

Nářadí ihned po použití umyjte ředidlem CLOU Zellulose-
(Nitro-) Lack-Verdünnung 790 nebo čistícím ředidlem CLOU
Reinigungsverdünnung.

Skladování / Likvidace 

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a
chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v
souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle
Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle
regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).
Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 3 roky.

Bezpečnostní upozornění 

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i
vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1).
Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může
způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Zamezte kontaktu
s očima a pokožkou. Výpary a aerosol nevdechujte. Zpraco-
vávejte jen v dobře větraném prostředí. Dodržujte opatření
proti vzniku elektrostatického náboje. Pro hašení používejte
písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek, nikdy ne vodu. Při
požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte
balení nebo etiketu.
Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Vysoce
hořlavé

Zvláštní údaje 

Zaponový lak je možné podle potřeby dobarvit dobarvovací
tinkturou CLOU Abfärbetinktur.

Údaje k objednání 

číslo výrobku:
Zapolack, zaponový lak 00112.00000
Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790, 
ředidlo 00790.00000


