
Strukturovan  ý   dvouslo  žkový lak  
ZY-56

Dvousložkový lak na bázi akrylové pryskyřice. Určený pro náročné použití v průmyslu.
Vynikající nátěrový prostředek na skříně strojů, skříňové rozvaděče, brány, obklady, aparatury a ocelové 
konstrukce.

Dekorativní nátěr pro použití ve venkovním i vnitřním prostředí, vhodný i pro objekty vystavené silnému 
zatížení povětrnostními vlivy, vlhkostí, olejem, mastnotou a jinými nečistotami. 
Při použití v interiéru není nutný základní nátěr. Produkt ZY-56 je dodáván ve dvou oddělených složkách 
(složka A a složka B). Obě složky smíchejte teprve krátce před zpracováním a dodržte směšovací poměr 
uvedený na etiketě.
Při vnitřním zatížení natíraného objektu použijte tvrdidlo ZA-02 (směšovací poměr 6 : 1), pro použití  ve 
venkovním  prostředí  a  vystavení  objektu  povětrnostním  vlivům  a  UV-záření  použijte  tvrdidlo  ZA-01 
(směšovací poměr 8 : 1).

Balení: 800 g složka A  + 100 g složka B (ZA-01)    900  g složka A + 150 g složka B (ZA-02)
2,4 kg složka A + 300 g složka B (ZA-01)    2,4 kg složka A + 400 g složka B (ZA-02)
4,0 kg složka A + 500 g složka B (ZA-01)    4,2 kg složka A + 700 g složka B (ZA-02)
12  kg složka A + 1,5 kg složka B (ZA-01)    12 kg složka A + 2,0 kg složka B (ZA-02)

Objednací číslo: ZY-56.01.0000.0  složka A
ZA-01.00.0000.0  složka B (tvrdidlo)
ZA-02.00.0000.0  složka B (tvrdidlo)

Při dodání: dvousložkový lak
Poměr směšování: 6 hm. dílů složky A (=ZY-56) + 1 hm. díl složky B(=ZA-02) nebo

8 hm. dílů složky A (=ZY-56) + 1 hm. díl složky B(=ZA-01)
Zpracovatelnost: cca 1–2 hod, závislost na teplotě
Doba schnutí (20˚C): cca 5 hod
Zaschlý proti prachu: po cca 0,5 hod
Přelakovatelnost: ihned - „mokrý na mokrý“ nebo později
Schnutí (60˚): cca 0,5–1 hod
Zpracování: Pouze stříkáním!
Stříkací tryska: 1,5–3 mm
Tlak pro stříkání: cca 1,5–4 bar
Efekt: Maximálního efektu dosáhnete vhodným nastavením trysky a tlaku pro stříkání.
Jemnější struktura: vyším tlakem a/nebo menší tryskou
Hrubší struktura: menším tlakem a/nebo větší tryskou
Rozpouštědlo: VA-70 - pouze v případě potřeby; čím hrubší má být struktura, tím méně 

rozpouštědla přidejte.
Obsah VOC: kat A/j, 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)

Tento produkt obsahuje ve směsi se složkou B max. 500 g/l VOC (= těkavé 
organické látky).

Barevné odstíny: dle RAL, NCS nebo speciální barevné odstíny
Stálost na světle a odolnost
proti povětrnostním vlivům: odolný proti světlu v závislosti na barevném odstínu a zatížení objektu
Bod vzplanutí: přes 21˚ C
Nařízení o hořlavých
kapalinách (VbF): odpadá
Naříz. o pozemní přepravě
nebezp. látek (GGVS/GGVE): viz bezpečnostní list
Stupeň lesku: hedvábně lesklý
Spotřeba materiálu: cca 200–400 g/m²
Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list
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