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Akrylátový disperzní lak 

DA-35 
 
 

Všeobecný popis produktu: 
Ekologicky vhodný, vodou ředitelný lak s nízkou úrovní  
škodlivin. Na bázi akrylové pryskyřice a disperzní bázi. 
 
Vlastnosti a oblast použití: 
Vhodný pro použití na vnitřní a vnější nátěry dřeva, dřevěných 
nosných konstrukcí, desek z vláknitého cementu, betonu,  
omítek, zděných konstrukcí; na staré olejové, lakové a disperzní 
barvy. Dále vhodný na železo po předchozím základním nátěru, 
na tapety z hrubých vláken, z vinylu a strukturové. 

 
Základní údaje: 
Balení:   1,0 l 

   2,5 l 
   5,0 l 
 12,0 kg 
 

Objednací číslo: DA-35.00.9010.0,  
  např. pro RAL 9010 
 

Při dodání: připravený k použití 
 

Schnutí: na vzduchu, 
 proschlý po několika dnech 
 

Doba schnutí: po cca 1-2 hod  je vodotěsný 
 

Vydatnost: cca 150-200 g/m² 
 

Aplikace: štětcem, válečkem, nástřikem 
 

Počet nátěrů: Proveďte alespoň 2 nátěry. 
 

Pokyny ke zpracování: Lak před použitím důkladně 
promíchejte! 

 Balení o objemu do 5ti l řádně 
promíchejte pomocí dřevěného  

 nebo umělohmotného míchadla (o 
šířce cca 25-30 mm). Obsah balení  

 o větším objemu stejnoměrně a 
dokonale homogenizujte pomocí 
elektrického míchadla na barvy.  
Barvu, včetně eventuální sedliny na 
dně, důkladně promíchejte, dokud 
nebude obsah homogenní (po dobu  

 2-3 min). Pomalým mícháním pokud 
možno zabraňte vzniku vzduchových 
bublin. 

 Zhoustlý disperzní lak zřeďte stu-
denou vodou (cca 5 – max. 10%); 
vodu přidávejte po porcích a 
vmíchávejte do barvy, dokud  

 nebude dosažena požadovaná 
viskozita pro zpracování popř. 
roztíratelnost. 

 Použité pracovní nářadí ihned  
 omyjte vodou 
 

Podklad: Důkladně vyčistěte, savé podklady 
navlhčete a předem natřete základem 
DD-15.  
nevhodný na plochy, které jsou 
v trvalém kontaktu s pryží, např. 
drážky oken a dveří 
 

Ředidlo: Dle potřeby řeďte pouze vodou! 
 

Skladování: Chraňte před mrazem. 
 

Teplota při zpracování: min. +10˚C, teplota natíraného 
povrchu max. +40˚C 

 

Barevný odstín: dle RAL a další barevné odstíny 
 

Skladovatelnost: 1 rok od data dodání 

Stupeň lesku: polomatný až hedvábně lesklý, 
v závislosti na konkrétním 
barevném odstínu 

 

Použití: pro interiér i exteriér 
 
Důležité informace: 
Obsah VOC:  
EU mezní hodnota pro tento produkt:  
kat. A/b, 100 g/l VOC (2010) 
Tento produkt obsahuje max. 100 g/l VOC. 
 

Bezpečnostní pokyny: 
Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu  
k produktu. Dále dbejte na dodržování ostatních předpisů,  
např. Nařízení o nebezpečných látkách (SRN). 
 

Báze údajů:  
Veškeré technické údaje obsažené v tomto technickém listu 
vycházejí z laboratorních testů a mohou se odchylovat od 
hodnot dosažených v praxi. 
 

Upozornění: 
Výše uvedené údaje se zakládají na našich současných zna-
lostech a zkušenostech a platí za předpokladu náležitého  
uskladnění a odborného zpracování produktu. Tyto údaje před-
stavují technický popis kvality produktu, avšak v žádném pří-
padě neslouží jako záruka vlastností produktu v právním 
smyslu. Změny specifikace produktu jsou vyhrazeny. Naše 
písemné a ústní poradenství ohledně aplikace našich produk- 
tů se opírá o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky labora-
torních testů, slouží však pouze jako nezávazná doporučení, 
také co se týče možných práv třetích osob. Tato doporučení 
v žádném případě nezbavují uživatele povinnosti seznámit se  
s našimi aktuálními bezpečnostními listy a technickými infor-
macemi a přezkoušet vhodnost použití našich produktů na za-
mýšlené účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů 
jakož i produktů vyrobených uživatelem na základě našeho 
technického aplikačního poradenství probíhá mimo naši kon-
trolu a veškerou zodpovědnost přebírá uživatel. Prodej našich 
produktů probíhá dle našich aktuálně platných prodejních a 
dodacích podmínek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akualizací tohoto technického informačního listu ztrácejí 
všechny předchozí verze a v nich obsažené údaje svoji platnost. 
Aktuální verze je ke stažení na naší webové stránce 
www.reicolor.de nebo si ji vyžádejte na tel. čísle  
+420 371 750 240. 
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