
Technický list 
 

2 K HYDRO Nátěrová hmota na sklo 
Nátěrová hmota na tvorbu efektů 

Řada 81 

 

Viskozita (4 mm) : dodávaná viskozita  30-60 s 
 viskozita pro zpracování  17-30 s 
   
Způsob zpracování : vysokotlaké stříkání / zařízení ESTA 
  

 Tlak na trysce : 3 – 5 bar 
 Velikost trysky : 1,0 –1,2 mm / u zařízení 0,8-1,0 mm 
 Stříkané vrstvy : 1 – 1 ´ 
 Ředění : demineralizovaná voda (podle potřeby)  
 Teplota : > 15°C (lakovací zařízení – místnost – předmět) 

 

Jsou možné jiné postupy nanášení. Materiál je třeba pro jednotlivý případ odpovídajícím způsobem 
nastavit. 
Pracovní přístroje ihned po skončení používání očistěte vodou! 
Používat pistole HVLP v případě nekrycího nátěru (lakování) je méně vhodné. 

Sušení: 
 

Suchý proti 
prachu 

Pevný na omak Proschlý Urychlený ohřevem Vypalování 

     

5 min  10 min - - 15 min. / 170°C 

teplota předmětu 
ochlazování min. 3-4 min. 

 

Závisí na parametrech jako teplotě vzduchu a předmětu, tloušťce vrstvy (nánosu), relativní vlhkosti 
vzduchu a pohybu, proudění vzduchu. 
- Před zpracováním je třeba vmícháním přidat 2,0 hmotn. % prostředku pro zlepšení adheze 
99.00.159. 
Nátěrová hmota s tímto přidaným prostředkem pro zlepšení adheze si zachovává možnost nanášení 
po dalších 12 hod. 
- Pro zabezpečení kvality doporučujeme po vypálení, abyste provedli adhezní zkoušku škrábáním 
nebo nehtem. 

Popis výrobku  : 2K (dvousložková) nátěrová hmota vypalovací na sklo na vodní bázi  
síťující za tepla 
 

Pojivová báze  : modifikovaný polyuretan  
Stupeň lesku  : hedvábně matný – s vysokým leskem 
Barevný odstín : různý 
Obsah sušiny  : 23 +/-3 hmotn.% 
Doporučená tloušťka 
suchého filmu  

 
: 

 
10-15 µm  

Teoretická vydatnost  : 21 m²/kg (10 µm)        v závislosti na barevném odstínu 
Hustota  : 1,05 +/- 0,05 g/cm³     v závislosti na barevném odstínu 

Podklad: Výborně se hodí pro skleněné podklady, např. duté sklo; obalové sklo; sklo pro 
domácnost; také porcelán a keramiku  

Vlastnosti: - odolnost v myčkách nádobí  
- velmi dobrá odolnost vůči alkáliím a kyselinám např. (5 % NaOH / 70°C / 8h) 
- velmi dobrá odolnost vůči organickým rozpouštědlům např. (xylén/ MPA/ etylacetát/ 
aceton/ butylacetát) 
- velmi dobrá světelná stálost  
- tepelná odolnost do100°C (dlouhodobá)  
- ve zkoušce Loréal obstála (40°/ 24h) 
- Pro venkovní použití není odzkoušený!  
- Neobsahuje těžké kovy (např. kadmium, olovo, atd.) / formaldehyd/ diarylové skupiny 

Ostatní: Doporučuje se nátěr na skle před přelakováním ošetřit plamenem. 

Skladování: Chránit před mrazem, max. 3 měsíce v uzavřených originálních obalech. 



 


