
 

 
 
                                  Klarlack   -   Színtelen lakk 
 
Műgyanta tartalmú Festéssel Hengerrel Szórással Airless-szórással 
színtelen lakk   fúvóka 1,5mm fúvóka 0,279 mm 
   nyomás 3-4 bar nyomás kb. 160 bar 
 
Selyemfényű 
 
 
Színárnyalat: Színtelen. 

 
Fényességi fok: Selyemfényû. 

 
Kötőanyagfajta: Speciális alkydgyanta. 
 
Sűrűség: Kb. 1,0 g/cm³. 
 
A termék fajtája: Ütés-, és karcolásálló, gyorsan száradó, nagyon kiadós mûgyantatartalmú lakk bel- és 
 kültéri használatra. 

 
Alkalmazás: Alkalmas a különféle faanyagok színtelen lakkozására belsõ és külsõ térben, könnyen 

felhordható, idõjárásálló. 

 
Tulajdonságok: Fényállóság és vízállóság:  jó, vegyszerállóság: jó a gyenge savakkal, lúgokkal és 
 a háztartási tisztítószerekkel szemben. 
 Tapadás, rugalmasság és ütésállóság: 
 teljesíti a  DIN- és a VOB-feltételek követelményeit. 

 
Hőállóság: + 80 °C-ig. 

 
Alapfelület: Az új, bevonat nélküli faanyagokat kültérben düfa Holzgrund-faalapozóval kell alapozni. 
 A Klarlack-ot 10-15%-os Terpentin-Ersatz-al vagy mûgyanta-hígítóval hígítva  
 kell előalapozni. 
Felhordás: Az alapozást követően, 4 - 6 órás száradás után hígítatlanul kell a  Klarlack-ot felhordani. 

A régi, színtelen bevonatokat csiszolópapírral meg kell érdesíteni  és 1 – 2 rétegben lak-
kozni. A régi színes bevonatokat düfa Abbeizer-rel teljesen el kell távolítani, majd hígított 
Klarlack-kal elõ kell festeni és azután hígítatlanul kell a zárólakkokzást felvinni. 

 A festéshez való higítás: mûgyanta-hígítóval /Kunstharz-Verdünnung/ vagy Terpentin-
 Ersatz-al. 
 Szóráshoz való higítás: mûgyanta-higítóval /Kunstharz-Verdünnung/.  

    
Megjegyzés: A Klarlack-al kezelt felület egy nagy értékű, strapabíró, ütés- és karcolásálló, “csont-

kemény” felületet eredményez, mely ellenáll a nedvességnek.  

 
Fontos tudnivalók: A színtelen kültéri lakkozás idõjárásállósága függ a lakkfilm  rétegvastagságától. 
 A minimális rétegfelépítésnek három rétegből kell állnia. Minden további réteg, 

sokszorosan megnövelheti a bevonat tartósságát. Amennyiben a fafelületünket nedvesség 
ellen kezeljük, űgy különös hangsúlyt fektessünk az alapozó réteg megfelelő felhordására. 

 



 
 
 
 
A szerszámok tisztítása:  Mûgyanta-hígító /Kunstharz-Verdünnung/ vagy Terpentin-Ersatz. 

 
Tárolás: A Klarlack-ot hüvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni.A megbontott   
 edényeket jól le kell zárni. 

 
Kiszerelés: 375 ml, 750 ml  és 2,5 l. 

 
Kiadósság: Kb. 12 - 14 m² /l, az alapfelület adottságaitól függõen. 
 Az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja a legjobb kalkulációt. 
Száradási idők: Kb. +20°C-os normál, meleg szobahőmérsékleten kb. 4-6 óra múlva porszáraz,  
 és kb. 8 óra után tapintható. Átfesthető  és átszórható kb. 16 óra múlva, csiszolható
 kb. 48 óra múlva. 
Felhordási hőmérséklet: Az alapfelületnek és környezetének a felhordási és száradási idő alatt min. +5°C-nak kell 

lennie. 

 
Hulladékkezelés: Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni.Az anyagmaradványokat 

az EAK hulladékkód nr. 080102 (régi festékek és lakkok, melyek nem tartalmaznak halogé-
nes oldószereket) vagy az  EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) 
rendelkezései szerint kell kezelni.  

 
 
 
 


