
›› 61

T
E

C
H

N
IC

K
Ý

 L
IS

T

›› ver. 06-20

››  Výrobní číslo 1601

lak pro venkovní nátěry dřeva odolné UV záření a povětrnosti 

Vlastnosti:
FORTEKRYL venkovní lak je jednosložková transparentní vodou 

ředitelná nátěrová hmota na  bázi modifikované alkydové pryskyřice, 

speciálních plniv a aditiv. Obsahuje vysoce účinný UV filtr pro dlouho-

dobou ochranu dřeva. Vyznačuje se snadnou aplikovatelností. Nátěry 

mají velmi dobrou přilnavost, jsou světlostálé a velmi dobře odolávají UV 

záření a povětrnostním vlivům.

 

Oblast použití:
FORTEKRYL venkovní lak je určen pro venkovní transparentní 

tenkovrstvé nátěry všech druhů dřeva chránící dřevo před účinky UV 

záření a povětrnosti. Je vhodný i pro vnitřní nátěry dřeva. Není vhodný 

k povrchové úpravě podlah.

Technické údaje:
Sušina min.  40 hm. %

Spec. hmotnost  cca 1,1 g/cm3

pH  8,0–9,0

Viskozita (Brookfield A/5/10) 2,0–3,0 Pas

Přilnavost (mřížka)  0 (výborná)

Zasychání  st. 1  90 min. (23 °C) 

st. 5  do 48 hod.

Tvrdost na skle:  1 den  10 % 

10 dnů  25 %

Obsah těkavých organických látek: 
Kategorie/subkategorie výrobku  A/e

Max. obsah VOC ve výrobku  12 g/l

 0,011 kg/kg 

Spotřeba:
0,10–0,13 kg/m2 (1 vrstva)

Balení:
plechovky 0,6 kg, plastové obaly 1,8 kg, 4 kg 

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5-30 °C. Ne-

smí zmrznout!

Zpracování:
FORTEKRYL venkovní lak se nanáší štětcem, válečkem, pneuma-

tickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě pod-

kladu a okolí v rozmezí 15 °C až 30 °C na pevný, suchý a čistý podklad 

zbavený mastných a voskových skvrn. Dřevěné podklady je vhodné před 

nanesení první vrstvy laku napustit prostředkem FORTEKRYL napou-
štědlo na dřevo. Po 4 - 6 hodinách povrch lehce přebrousit brusným 

papírem č. 240–280 a poté aplikovat první vrstvu FORTEKRYL venkov-
ní lak. FORTEKRYL venkovní lak se nanáší po důkladném promíchání 

ve 2–3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 6–8 hodin (20–25 °C). Zaschlý 

první nátěr je vhodné přebrousit brusným papírem č. 240–280. Nižší te-

plota prodlužuje dobu zasychání. Natřená okna a dveře je možné zavírat 

až po úplném zaschnutí nátěru. Nářadí je nutné ihned po ukončení prá-

ce umýt vodou..

Certifikace:
ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. 

Bezpečnost a hygiena při práci:
FORTEKRYL venkovní lak je klasifikován jako nebezpečný. Obsa-

huje směs (ES: 400-830-7) a reakční směs (ES: 915-687-0). Může vyvolat 

alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 

účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního 

prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ 

obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mý-

dla. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpa-

du nebo uložením na skládkách nebezpečného odpadu. Na vyžádání je 

k dispozici bezpečnostní list. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mý-

dlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím 

vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vlažnou 

vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočiš-

ného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrob-

nosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 
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