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Lacryl-PU 
Seidenmattlack 270 
 
Hedvábně matný, vodou ředitelný lak, bez zápachu, 
zesílený PU, pro vnitřní i venkovní použití 

  
 
Vlastnosti 
Dobře kryjící akrylový, vodou 
ředitelný lak, bez zápachu. 
Hedvábně matný, rychle 
schnoucí, zesílený PU, odolný 
proti slepení, trvanlivý, velmi 
dobře čistitelný, propouštějící 
vodní páry a vysoce odolný proti 
světlu. Podle normy EN 71-3 je 
bezpečný pro hračky, odolný 
proti slinám a potu. V odolnosti 
proti otěru za mokra splňuje 
třídu 1 podle normy EN 13300. 
 
 
Oblast použití 
Pro přechodové nátěry i vrchní 
nátěry ve vnitřních i vnějších 
prostorách, např. na dřevo, 
dřevěné materiály, zinek, hliník, 
želez/ocel (jen v interiérech). 
Lze použít i k barevnému 
lakování otopných těles (tepelná 
odolnost do +80 °C) a jako 
odolné nátěry na malé plochy 
v interiéru, např. na 
strukturované podklady jako 
tkaniny CreaGlas, Relief  a 
hrubé vláknité povrchy. 

Popis materiálu 
Standardní odstíny: Všechny 
údaje o standardních odstínech 
a velikostech balení jsou shrnuty 
v tabulce na další straně. 
Stupeň lesku: hedvábně matný 
Báze materiálu: Akrylátová 
kopolymerní disperze 
Obsah VOC: Limit stanovený 
EU pro tento výrobek (kat. A/b): 
100 g/l (2010) 
Tento výrobek obsahuje max. 
100 g/l VOC. 
Obsah příměsí: Akrylátová 
kopolymerní disperze, titanoxid, 
silikáty, anorganické/organické 
barevné pigmenty (podle odstínu 
barvy), voda, glykoeter, aditiva a 
konzervační prostředky 
(benzisothiazolinone a 
methylisothiazolinone). 
Hustota: asi 1,25 g/cm³ (bílá) 
Balení: viz tabulka na str. 2 
 
 
Zpracování 
Ředění 
V případě potřeby lze zředit až 
do cca 5 %, popř. ke stříkání až 
do 10 % vodou. 
 
Tónování 
Všechny barevné odstíny jsou 
vzájemně mísitelné.  
 
Kompatibilita 
Nemíchejte s jinými druhy 
materiálů. 

Nanášení 
Lacryl -PU Seidenmattlack 270 
lze zpracovávat natíráním, 
válečkováním a stříkáním 
Airless. K natírání je vhodný 
štětec k lakování se syntetickým 
vlasem, např. Uni-Plus-
Lackierringpinsel 1204 a Aqua-
Lackierringpinsel 1215. Veškeré 
údaje ke stříkání jsou shrnuty v 
tabulce na další straně. 
 
Spotřeba 
Asi 110-130 ml/m² na jeden 
nátěr. Přesnou spotřebu zjistěte 
zkušebním nanesením na 
předmět. 
 
Teplota zpracování 
Nezpracovávejte při teplotě 
vzduchu a předmětu nižší než 
+5 °C. 
 
Čištění nářadí 
Ihned po použití pomocí vody a 
mýdla. 
 
 
Schnutí (+20 °C, 65 % 
relativní vlhkost) 
Zaschlý proti prachu asi po 2 
hodinách. Vhodný k dalšímu 
zpracování asi po 15 hodinách. 
Při nižší teplotě a/nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu dodržujte delší 
dobu schnutí. 
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Standardní barevné odstíny a velikosti balení 
 

Č. na 
stupnici Označení 375 ml 750 ml 3 l 10 l 

− 0095 bílá     

09.09.09 RAL 1015 slonová kost světlá      

03.18.18 RAL 1021 žlutá hořčičná1)     

27.24.27 RAL 3000 ohnivě červená 1)     

60.18.27 RAL 5010 enciánová modrá      

84.15.30 RAL 6002 listově zelená      

81.09.30 RAL 6005 mechová zelená      

75.03.12 RAL 7035 světle šedá      

18.09.27 RAL 8011 oříšková hnědá      

15.06.30 RAL 8017 čokoládově hnědá      

− 9900 černá      
 

Další odstíny pomocí systému míchání barev Brillux. 
Velikosti balení Systém barev: 375 ml, 750 ml, 3 l, 10 l. 
1) U těchto barevných odstínů doporučujeme nejdříve celoplošný nátěr 
   sladěným základním odstínem (Basecode). 
 
Skladování 
V chladu, suchu a chraňte před 
mrazem. Otevřená balení 
neprodyšně uzavřete. 
K recyklaci předávejte pouze 
balení bez obsahu zbytků. 
Tekuté zbytky materiálu 
odevzdejte na sběrném místě 
pro staré laky/staré barvy. 

Deklarace 
Třída ohrožení vody 
TOV 1, podle německého 
předpisu VwVwS. 
 
Kód výrobku 
M-LW01. 

Platí údaje uvedené v aktuálním 
bezpečnostním listu. 
Informace pro alergiky na 
isothiazolinone na tel. +49 
(0)251 7188-403 
 

 
Údaje ke stříkání 
 

Postup Tryska 
Přívod vzduchu 
/ množství 
vzduchu 

Tlak materiálu / 
množství 
materiálu 

Ředění Nanášení 
křížem 

Technologie XVLP s 
Wagner FinishControl 
FC 5000 nebo FC 3500 

žlutý Frontend 
1) 50–100 % nastavení kroužku 

6-8 asi 10 % 1–1½ 

AirCoat 2) 
09/40 
Vzduchová 
krytka modrá 

asi 1,0–1,5 bar 100–120 bar neředěná 1 

Airless 3) TradeTip2 FF 
410 fialová – 110-130 bar neředěná 1 

 

Údaje platí při  teplotě podkladu a okolí +20 °C 
1) Rozprašovací nástavec StandardSpray pro všechny běžné lakové barvy. Trysku udržujte v čistotě i 

během zpracování. Zaschlou barvu odstraňte měkkým kartáčem. Řiďte se podle údajů výrobce 
přístroje. 

2) např. s Finish 230 AC compact Spraypack 3452 
3) např. pro použití na velkých plochách i tryska 11/40, popř. 412 FineFinish fialová, jinak stejné 

nastavení. 
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Vícevrstvé nátěry 
Příprava povrchu 
Podklad musí být pevný, suchý, 
čistý, neklouzavý, stabilní a bez 
separačních prostředků. Podle 
listu BFS č. 18 nesmí obsah 
vlhkosti u rozměrově stálých dílů 
překročit 15 %, resp. u částečně 
rozměrově stálých a rozměrově 
nestálých dílů 18 %. 
Pryskyřičnaté a lepivě mastné 

dřevěné plochy omyjte 
nitroředidlem 456 a nechte je 
dobře vyvětrat. Ověřte vhodnost, 
stabilitu a přilnavost stávajících 
nátěrů. Narušené a nevhodné 
povrchové úpravy odstraňte a 
zlikvidujte podle předpisů. 
Nenarušené laky důkladně 
zbruste. Při zpracování nebo 
odstraňování nátěrů se může 
např. broušením nebo 
opalováním uvolňovat zdraví 

škodlivý prach/výpary. Pracujte 
jen v dobře větraných prostorách 
a podle potřeby zajistěte vhodné 
ochranné vybavení (ochranu 
dýchacích cest). Podklad podle 
potřeby připravte, natřete 
základním a/nebo přechodovým 
nátěrem. Viz také předpis VOB, 
část C a norma DIN  
18363, odstavec 3. 
 

 
 
Venkovní nátěry dřeva 
 

Podklad Impregnace1) Základní nátěr 3) Přechodový nátěr Vrchní nátěr 

rozměrově stálé 
a částečně rozměrově 
stálé dřevěné díly, 
neošetřené: 
např. okna a dveře, 
perodrážková obložení 
(např. střešní podbití) 

Impredur 
Holzimprägniergr
und 550 Lacryl Allgrund 

246, Isoprimer 
243 nebo Hydro-
PU-XSpray 
Isoprimer 2243 

Lacryl-PU 
Seidenmattlack 270 

Lacryl-PU 
Seidenmattlack 270 

rozměrově stálé 
a částečně rozměrově 
stálé dřevěné díly, s 
nenarušeným starým 
lakem 

hrubá místa na 
dřevě pomocí 
Impredur 
Holzimprägniergr
und 550 2) 

 
1) Řiďte se technickým listem BFS č 18, odstavec 6 a 7.2.1. 
2) Poškozená místa před základním nátěrem ošetřete pomocí Lacryl Allgrund 246, Isoprimer 243 nebo 

Hydro-PU-XSpray Isoprimer 2243. 
3) V případě bílých nebo světlých nátěrů proveďte základní nátěr pomocí Isoprimer 243 nebo Hydro-PU-

XSpray Isoprimer 2243 k zabránění proniknutí ve vodě rozpustných složek. U dřeva s velkým obsahem 
příměsí doporučujeme provést základní nátěr dvakrát. Alternativně k Isoprimer lze základní nátěr 
provést i pomocí Impredur Grund 835. 
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Vnitřní nátěry dřeva 
 

Podklad Základní nátěr 2) 3) Přechodový nátěr Vrchní nátěr 

dřevěné díly, dřevěné 
materiály, neošetřené 

Lacryl Allgrund 246, 
Isoprimer 243 nebo 
Hydro-PU-XSpray 
Isoprimer 2243 Lacryl-PU 

Seidenmattlack 270 
Lacryl-PU 
Seidenmattlack 270 dřevěné díly, dřevěné 

materiály s 
nenarušeným starým 
lakem 

Lacryl Allgrund 246, 
Isoprimer 243 nebo 
Hydro-PU-XSpray 
Isoprimer 2243 1) 

 
1) Poškozená místa před základním nátěrem ošetřete pomocí Lacryl Allgrund 246, Isoprimer 243 nebo 

Hydro-PU-XSpray Isoprimer 2243. 
2) V případě bílých nebo světlých nátěrů proveďte základní nátěr pomocí Isoprimer 243 nebo Hydro-PU-

XSpray Isoprimer 2243 k zabránění proniknutí ve vodě rozpustných složek. U dřeva s velkým obsahem 
příměsí doporučujeme provést základní nátěr dvakrát. Alternativně k Isoprimer lze základní nátěr 
provést i pomocí Impredur Grund 835. 

3) Podle potřeby lze v interiérech tmelit plochy po základním nátěru např. lakovacím tmelem Lackspachtel 
518. 

 
 
Vnitřní nátěry železa/oceli 
 

Podklad Základní nátěr 2) 3) Přechodový nátěr Vrchní nátěr 

Železo/ocel, 
neošetřené 

podle potřeby 
Haftgrund 850 nebo 
Multigrund 227 

Lacryl-PU Seidenmattlack 
270 

Lacryl-PU Seidenmattlack 
270 

železo/ocel, 
se základním nátěrem 
z výroby 

Lacryl Allgrund 246 1) železo/ocel, 
s nenarušeným, 
stabilním starým 
nátěrem 

 
1) Před nanesením základního nátěru ošetřete poškozená místa pomocí Haftgrund 850 nebo Multigrubd 

227. 
2) Podle potřeby lze v interiérech tmelit plochy po základním nátěru např. lakovacím tmelem Lackspachtel 

518. 
3) V případě povrchové úpravy CoilCoating, práškového lakování, dvousložkových povrchových úprav 

doporučujeme vždy používat 2K-Epoxi-Haftgrund 855. 
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Nátěry zinku, pozinkované oceli, hliníku a tvrzeného PVC 
 

Podklad Základní nátěr 2) 3) Přechodový nátěr Vrchní nátěr 
Zinkové a pozinkované 
díly v interiérech i 
exteriérech, 
neošetřené 

podle potřeby a výběru 
pomocí Lacryl Allgrund 
246, 2K-Aqua-Epoxi-
Primer 873 nebor 
2K-Epoxi-Haftgrund 855 

Lacryl-PU Seidenmattlack 
270 

Lacryl-PU Seidenmattlack 
270 

Hliník, v exteriéru i 
interiéru, neošetřený 

Tvrzené PVC v 
exteriéru i interiéru, 
neošetřené 

podle potřeby a výběru 
pomocí 
Lacryl Allgrund 246 
nebo 
2K-Epoxi-Haftgrund 855 

nenarušené, stabilní 
povrchové nátěry, 
v exteriéru i interiéru 

Lacryl Allgrund 246 1) 

 
1) Poškozená místa před nanesením základního nátěru ošetřete pomocí Lacryl Allgrund 246, 2K-Aqua-

Epoxi-Primer 873 nebo 2K-Epoxi-Haftgrund 855. 
2) Podle potřeby lze v interiérech tmelit plochy po základním nátěru např. lakovacím tmelem Lackspachtel 

518. 
3) V případě povrchové úpravy CoilCoating, práškového lakování, dvousložkových povrchových úprav a 

eloxovaného hliníku doporučujeme vždy používat 2K-Epoxi-Haftgrund 855. 
 
 
Upozornění 
Broušení podkladu 
Mezi jednotlivými pracovními 
operacemi doporučujeme 
provést mezibrus. Při skladbě 
„lak na lak“ je nutné plochy 
zbrousit. 
 
Dodržujte ochranná opatření 
Dodržujte ochranná opatření i v 
případě práce s laky bez 
škodlivých složek. Skladujte 
mimo dosah dětí. Při stříkání 
používejte kombinovaný filtr 
A2/P2. Při broušení používejte 
prachový filtr P2. Během práce a 
při schnutí zajistěte důkladné 
větrání. 

Během práce nejezte, nepijte 
a nekuřte. V případě kontaktu s 
očima nebo pokožkou okamžitě 
důkladně opláchněte vodou. 
Nevylévejte do kanalizace, vod 
nebo půdy. 
 
Zabraňte styku se 
změkčovadly. 
Zabraňte styku laku s 
měkčenými plasty, např. s 
těsnicími profily, s těsnicími 
látkami. Používejte profily bez 
změkčovadel. 
 
Poličky, desky stolů apod. 
Police, desky stolu, sedací 
soupravy apod. natírejte pomocí 
nátěrového systému na 
bázi rozpouštědel. 

Vyvarujte se natírání lak na 
lak. 
Vodou ředitelné laky se chovají 
termoplasticky, proto je třeba 
vyvarovat se nátěrů přes staré 
nátěry, např. vrstvením. 
 
Provedení v ostrých, resp. 
intenzivních odstínech 
Ostré, čisté intenzivní odstíny, 
např. žluté, oranžové, červené, 
purpurové a žlutozelené, mají 
kvůli použitým pigmentům menší 
kryvost. Pro problematické 
odstíny v těchto oblastech 
doporučujeme předchozí 
celoplošný nátěr sladěným 
základním odstínem 
(Basecode). Kromě běžného 
složení jsou někdy také nutné 
další nátěry. 
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Oděr při mechanickém 
namáhání 
U intenzivních a tmavých 
odstínů může při mechanickém 
namáhání docházet k oděru 
pigmentů na povrchu nátěru. U 
hedvábně matných barev laku k 
němu dochází z technických 
důvodů a není důvodem k 
reklamaci. 
 
Čištění a ošetřování 
K čištění lakované plochy 
používejte čistý měkký hadřík, 
suchý nebo vlhký, bez drsných 
složek, bez obsahu rozpouštědel 
a leptavých látek. Při čištění 
netlačte silně (plochy neleštěte). 
Nejprve zkušebně vyčistěte 
méně viditelné místo. Čistěte jen 
úplně vyschlé a vytvrdlé plochy. 
 
Další údaje 
Respektujte údaje uvedené 
v technických listech 
používaných výrobků. 

Poznámka 
Tento technický list byl vytvořen 
podle německých zákonů, 
norem, předpisů a směrnic. 
Všechny údaje byly přeloženy z 
aktuální německé verze. Jeho 
obsah nezakládá žádný smluvní 
právní vztah. 
Zpracovatel/kupující stále 
odpovídá za to, že musí ověřit 
vhodnost našich výrobků k 
zamýšlené aplikaci. Platí také 
naše Všeobecné obchodní 
podmínky. 
 
Při publikaci nové verze tohoto 
praktického informačního listu s 
novými údaji přestávají platit 
dosavadní údaje. Aktuální verze 
je k dispozici na internetu. 
Version I 
 
Brillux 
Postfach 1640 
48005 Münster 
Německo 
Tel. +49 (0)251 7188-0 
Fax +49 (0)251 7188-105 
www.brillux.com 
info@brillux.com 
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