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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  
 

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné a je nutné, aby harmonizovaly s oblastmi 
použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na 
kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější návody pozbývají touto verzí platnosti. Změna 
velikosti obalových nádob, barevných odstínů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny 
 

ADLER Acryl-Spraylack  96301 ff 
(akrylový lak ve spreji) 
            

        

    

 
Popis výrobku Rychle schnoucí, nežloutnoucí, čirý akrylový lak pro 

interiérové i exteriérové využití. 

 
Zvláštní vlastnosti  Velmi dobrá přilnavost, odolnost proti povětrnostním vlivům a 

proti poškrábání. 

 

Oblasti použití  Dřevo, kov, papír, kámen atd. 

 

Způsob nanášení  Nástřik 

 

Příprava podkladu  Podklad musí být čistý, bez obsahu tuku a oleje. V případě 

potřeby obruste brusným nářadím o velikosti zrn 220. 
 

Zpracování  Otevřete víko tak, že vsunete šroubovák do zářezu a 

šroubovákem otáčejte. Nádobu důkladně protřepejte, kulička 
ve spreji musí být slyšitelná (2 min). Protřepejte občas i 
v průběhu používání. Vzdálenost spreje od plochy, na kterou 
bude nanášený: 30 cm. Proveďte zkušební nástřik. Nástřik 
neprovádějte pod přímým sluncem nebo za větrného počasí. 
Nástřik nanášejte křížem. Případně proveďte druhý nástřik; je 
lepší nanést více tenkých vrstev, než jednu silnou. Po každém 
nanesení vrstvy chvíli počkejte, ne však déle než 30 min. Aby 
nedošlo k zalepení ventilu, postavte po použití nádobu se 
sprejem vzhůru nohama a rozprašovací hlavu rozprašováním 
vyprázdněte, dokud nebude unikat pouze plyn. 

 

Ředění  Výrobek je připraven k přímému použití 

 

Teplota při zpracování a  
teplota objektu Minimálně +15 °C 

 

Doba schnutí  
(pokojová teplota 20 °C)  Zaschlý po 10 min    

Nelepivý po 50 min       
Zcela zaschlý po 24 h 

 

Vydatnost (na jednu zakázku)  400 ml pokryje cca 1 - 2 m2 

 
Dodávané balení 400 ml 

 



 
 
Pokračování  ADLER Acryl-Spraylack 96301 ff 

Skladování  V chladu, chraňte před přímým slunečním zářením 

 

Trvanlivost  Minimálně 3 roky v originálním uzavřeném balení. 

Barevné odstíny  
96301 červený RAL 3002 96312 černý lesklý 
96303 modrý RAL 5010 96313 černý matný 

matný 96307 stříbrný 96314 bezbarvý lesklý 
96308 zlatý 96315 bezbarvý matný 
96310 bílý lesklý 96320 bezbarvý G 70 
96311 bílý jemně 96321 bezbarvý G 30 

 

Bezpečnostní technické údaje  Nádoba se sprejem je pod stálým tlakem. Uchovejte 

na dobře větraném místě. Nevystavujte přímému slunečnímu 
zářením a teplotám pod 5 °C a nad 50 °C. Proud nástřiku 
musí být nasměrován od těla. Při práci s lakem 
nekonzumujte žádné potraviny, nepijte a nekuřte. Nestříkejte 
proti plamenům nebo na rozpálené předměty. Po použití 
nádobu násilím neotvírejte ani nevhazujte do ohně. 
Respektujte prosím údaje uvedené v listu s bezpečnostními 
údaji 


