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ADLER Glanzacryl                                    40701 a násl. 
 

           
 

Popis výrobku Vodou ředitelná lesklá krycí barva na akrylátové disperzní 
bázi pro interiéry a exteriéry s mnohostranně dobrými 
vlastnostmi. Velmi odolná proti povětrnostním vlivům. 
Vhodný také pro lakování dětských hraček. 
 

Oblasti použití Krycí lak na dřevo, ocel, pozinkovanou ocel, hliník a tvrdé 
PVC. 
ADLER Glanzacryl 40701 a násl. může být použit také jako 
renovační nátěr na silně přilnavé nátěry z alkydových 
pryskyřic. 
 

Způsob nanášení natírání (akrylovým štětcem), válečkování (váleček 
s krátkým vlasem), nástřik 
 

Základování  na dřevo 1 - 2 x ADLER Acryl-Holzgrund 41001 (viz tech. list) 
na kov  1 - 2 x ADLER Acryl-Unigrund 41191 (viz tech. list) 
 

Krycí nátěr 1 - 2 x ADLER Glanzacryl 40701 a násl., podle namáhání 
(doba schnutí mezi nátěry 5 - 6 hodin) 
Při vystavení extrémním vlivům počasí (např. plechová 
střecha) se doporučuje ADLER Ferro GSX 54120 a násl. 
 

Ředění vodou; při stříkání ca 10 - 15 % 
 

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C) 

 

Možné přebrousit popř. přelakovat po 5 - 6 hodinách. 
 

Teplota zpracování a objektu Nesmí klesnout pod + 10
0
C. 

Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují 
schnutí. 
 

Pracovní nástroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Stříkací přístroje 
následně dobře vysušit, aby nedocházelo ke korozi. 
Zaschlé zbytky barev mohou být snadno odstraněny 
odstraňujícím výrobkem ADLER Abbeizer Rote Krähe 
95125. 
 

Vydatnost (na jedno nanesení) 10 - 12 m
2
/l, podle stavu podkladu 

 

Dodávané balení 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 

Skladování v chladu, ale ne v mrazu 
 

Skladovatelnost 3 roky v nenačatých nádobách 
 

  



Barevné odstíny Bílá W10 40701 
Základní W20 40702 
Základní W25 40740 
Základní W30 40703 
 
Základní hnědá 40741 
Základní modrá 40742 
Základní žlutá 40743 
Základní zelená 40744 
Základní červená 40745 
 
Tmavě černá RAL 9005 40730 
 
Další barevné odstíny lze míchat pomocí tónovacího 
systému ADLER. 
 

Bezpečnostně technické 
údaje 

Respektujte, prosím, bezpečnostní list. 
Také při zpracovávání laků neobsahujících škodlivé látky 
je nutno dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření. 

 


