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Charakteristika  Vodou ředitelný univerzální lak. Treppenlack Plus - Einstellung Feyler může být apli-

kován s tužidlem (vyšší chemická odolnost) nebo netužený. 
 Uspokojivého výsledku je dosaženo pouze tehdy, pokud jsou dodrženy následující in-

strukce. 

 
Oblast použití: Je určen pro efektivní lakování dřevěných dílců v interiéru.  
 
Podklad: Suché, čisté, pryskyřice zbavené broušené dřevo. Při použití mořidla dbejte na jeho 

důkladné vyschnutí. U dřevin obsahujících tannin  doporučujeme jako základní lak použít 
produkt HydRo Möbelisoliergrund.  

 
Tužidlo:  HydRo Härter 

Po přidání tužidla je nutno ponechat směs 15 minut v klidu reagovat, protože dojde  
krátkodobě ke zvýšení viskozity.  
V případě potřeby je poté možné viskozitu upravit přidáním cca. 5 - 10 % vody. 

 
Tužící poměr:  10 dílů laku : 1 díl tužidla  
 Životnost směsi : Max. 4 hodiny 20 °C/65 % RF   

  Použití produktu po uplynutí životnosti směsi může způsobit  
defekty.  

 Upozornění :  vysoká teplota laku nebo podkladu může snížit životnost směsi.  
 
Aplikace: Treppenlack Plus - Einstellung Feyler je určen pro stříkání (válečkování) .  

(Air, Airless, Airmix) 
 

 
 Aplikace: 

 
Tlak materiálu: 
Tlak vzduchu:  
Velikost trysky: 
Zpracovatelská 
viskozita: 
 

Airless 
 

60 - 80 bar 
---- 

0,22 - 0,33 mm 
 

 30 - 35 s/4 mm 

Airmix 
 

50 - 60 bar 
1,0 - 1,5 bar 

0,22 - 0,33 mm 
 

 30 - 35 s/4 mm 

Cup gun 
 

---- 
2,5 - 3,5 bar 
1,8 - 2,0 mm 

 
 30 - 35 s/4 mm 

 
V závislosti na použitém stříkacím zařízení jsou možné odchylky, týkající se stříkacího tlaku, 
tlaku vzduchu i velikosti trysek. Zpracovatelská teplota laku i substrátu by neměla být nižší 
než + 15 oC, jinak se lak dobře nerozleje po ploše a nevytvoří stejnoměrný lakový film. 
 
Treppenlack Plus - Einstellung Feyler aplikujte ve dvou až třech vrstvách s mezibrusem 
zrnitostí P 220 - 320. 
 

Ředění:  Treppenlack Plus - Einstellung Feyler je v dodavatelském stavu připraven k použití. Pokud to 
je zapotřebí, je možno lak po přidání tužidla a důkladném promíchání naředit vodou. 
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Vydatnost:  Aplikační množství: ca. 100-120 ml/m² 
 cca. 8-10 m²/l na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování 

 
Doba schnutí:  cca. 2 h 20°C/  65% RV. 
 Doba schnutí může být urychlena schnutím př  50°C. 
 
Stupeň matu:  3 = sametový lesk, 4 = polomat 
 

Základ a vrch:  Treppenlack Plus - Einstellung Feyler se používá jako základ a vrch v jednom. 
 
Čištění nářadí:   Použité nářadí i zařízení je zapotřebí co nejrychleji po jejich použití umýt vodou.  Zaschnuté 

zbytky je nutno odstranit prostředkem Waschlöser Nr. 52.  

 
Shelf life:  12 month when stored indoors in original closed cans with a temperature between + 5° C 

and + 30° C. 
 Treppenlack Plus - Einstellung Feyler should be kept cool but frost free. Opened cans 

should be closed carefully. When to much air space is left we recommend decanting into a 
smaller can. (for avoiding risk of corrosion do not use metal cans). 

 
Skladovatelnost:  V uzavřených originálních nádobách je Treppenlack Plus - Einstellung Feyler skladova-

telný po dobu 2 let. Lak skladujte v chladných (ne níže než + 6 oC ), ne však mrazivých pro-
storách !  Otevřené nádoby je potřeba zase velmi dobře uzavřít. Pokud máme nějaké zbylé 
množství laku v malé nádobě, ve které je i velký prostor pro vzduch, je zapotřebí tento lak 
přelít do menší nádoby. Nepoužívejte pro tyto účely plechovky, aby nedocházelo k jejich re-
zivění! Při vícečetném otevření a částečném odebrání laku z originální nádoby může dojít ke 
zvýšení viskozity. 

 
Zvláštní pokyny:  I když jsou plochy, lakované lakem Treppenlack Plus - Einstellung Feyler, rychle suché a 

dílce jsou stohovatelné; požadované chemické i mechanické odolnosti je dosaženo až po 5-
7 dnech ( 20 oC / 65% RV ).  

 
Vezměte prosím na vědomí: Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědo-

mostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné 
formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou 
nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z 
kupní smlouvy. Nezbavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i 
našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud do-
jde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně 
s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za 
vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy.  

  Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodr-
žovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky. 

  
  Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost. 
  
 Revize 07/12 


