
 

  

2K PUR lak ZY-20 
 
 

Všeobecný popis produktu: 
Dvousložkový polyuretanový krycí lak s vynikajícími vlastnostmi 
pro použití v interiéru i exteriéru. 
Rychle schnoucí lak s vysokou kryvostí. 
 
Vlastnosti a oblast použití: 
Výborná přilnavost na ocel, hliník a žárově pozinkovanou ocel. 
Velmi vhodný jako krycí nátěr na dvousložkové základní nátěry 
v nátěrových systémech, které jsou vystaveny běžnému 
koroznímu zatížení. Vysoká mechanická odolnost. Velmi 
vhodný pro krycí nátěry strojů, zařízení, užitkových vozidel a 
stavebních a zemědělských strojů. 
 
Základní údaje: 
Pojivová báze: hydroxyakrylát, tvrzený alifatickým 

polyisocyanátem 
 

Poměr míšení   
(v hmotn. dílech): 10  :  1  (ZY-20  :  ZA-01) 
 

Ředidlo:  ReiColor-ředidlo VA-70 
 

Barevné odstíny: RAL, NCS a speciální barevné odstíny 
 

Stupeň lesku: pololesklý až lesklý (v závislosti na konkrétním 
barevném odstínu) 

 

Podíl sušiny: cca 65 % (v závislosti na konkrétním 
barevném odstínu) 

 

Velikost balení:   1,0 kg  ZY-20 + 0,1 kg  ZA-01  
    5,0 kg  ZY-20 + 0,5 kg  ZA-01 
  10,0 kg  ZY-20 + 1,0 kg  ZA-01 

25,0 kg  ZY-20 + 2,5 kg  ZA-01 
 

Objednací čísla: ZY-20.01.0001.0  složka A 
 ZA-01.00.0000.0  složka B 
 

Produkt s objedn. č. ZY-20.01.9106.5 odpovídá odstínu  
RAL 9006 bílý hliník. 
 

 Produkt s objedn. č. ZY-20.01.9107.5 odpovídá odstínu  
 RAL 9007 šedý hliník. 

 

Skladovatelnost: neotevřené originální balení 2 roky od data 
výroby při skladování v suchu a chladu 

 
Pokyny ke zpracování: 
Příprava materiálu: 
Před zpracováním smíchejte obě složky a vzniklou směs 
důkladně promíchejte. 
 

Způsob aplikace: 
Nástřik: 
Vysokotlakým stříkáním tryskou o průměru 1,5-2 mm, při tlaku 
4-6 bar, v případě potřeby přidejte malé množství ředidla. 
Nástřik airless: 
Stříkací tlak v pistoli min. 180 bar, trysky o průměru 0,38-0,53 
mm, úhel při stříkání 65-80°. 
Nástřik esta: 
Např. pistolí Ransburg č. 2 nebo jiným odpovídajícím zaříze-
ním. Produkt elektrostaticky nastaven. Dbejte na pokyny 
výrobce. 
 

Teplota při zpracování: min. teplota materiálu a plochy 
objektu +5°C 
 

Doba zpracovatelnosti: cca 6 hod 
 

Upozornění: 
Barevný odstín „zlatý“ ZY-20.01.9110.0 má relativně krátkou 
dobu zpracovatelnosti, která je velmi silně podmíněna teplotou 
při zpracování a použitým množstvím materiálu. Z tohoto důvo-
du je tento barevný odstín dodáván pouze v balení o hmotnosti 

1 kg + 0,1 kg tvrdidla. Doba zpracovatelnosti pak činí přibližně 
1 hod. 
 

Příprava podkladu: 
Dbejte na pokyny obsažené v normě EN ISO 12944 jakož i 
v dalších příslušných normách a dále na pokyny v Technic-
kých směrnicích pro malířské a lakýrnické práce, Techn. list  
č. 5 - „Nátěry na zinek a pozinkovanou ocel“, vydávané 
institucí Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
(Spolkový výbor pro barvy a ochranu věcných hodnot, SRN). 
 
Technické údaje: 
Teoretická vydatnost: cca 7,0 m²/kg (60 µm DFT)  
 

Doba schnutí (cca 60 µm/+20°C):  
T1 (zaschlý proti prachu): cca 30 min      DIN EN ISO 9117-5 
T6 (zaschlý na dotek):      cca 7-8 hod     DIN EN ISO 9117-5 
 

Úplné zaschnutí až po několika dnech. Pozor při polepování 
nalakovaných dílů lepicí páskou, případně při jejich skladování 
na sobě a při přepravě! Nebezpečí slepení! Proveďte preven-
tivní opatření! Při aplikaci „mokré na mokré“ dodržte dostateč-
nou dobu odvětrání! 
 

Teplotní odolnost: 100-120°C, krátkodobě i nad 120°C 
 
Důležité informace: 
Obsah VOC:  EU mezní hodnota pro tento produkt:  
kat. B/e, 840 g/l VOC (2007) 
Tento produkt obsahuje ve směsi se složkou B (tvrdidlo) max. 
840 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 vyhrazezeny. 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. 
 

Aktuální upozornění: Důrazně upozorňujeme na to, že technické 
informační a pracovní listy, které jsou ke stažení na na naší webové 
stránce www.reicolor.de, nemusejí odpovídat aktuálnímu vydání. 
Případné novější technické informační listy žádejte na tel. čísle  
+420 371 750 240. 
 

TM/ZY-20 aktualizace: 20.11.15 rei/in /  
přeloženo z NJ: 25.11.15 in/01-02/CZ 
Akualizací tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí 
zveřejněné verze svoji platnost. 


