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EWIDUR  NOVACRYL 
 

princip:  bezbarvý 2-komponentní-polyuretanový-nábytkový lak vyrobený na základě 

akrylátové pryskyřice s ochranou proti světlu, bez nitrocelulózy 
 

vlastnosti:  vhodný pro vysoké požadavky na otěr ,odolnosti proti domácím chemikáliím.

 Velmi dobrá odolnost proti světlu, dobrá plnivost, rychle schne. Splňuje 1 B1 

podle Önorm A 1605  díl 15 – odolnosti pro vysoké požadavky.  

  Na základě velmi dobré odolnosti proti světlu a absolutně bezbarvého 

lakového filmu je tento lak vhodný pro přelakování bílých PU laků a lakování 

světlých druhů dřeva tedy i k lakování bělených úprav. 
 

stupeň lesku     80 lesklý, 60 hedvábně lesklý, 40 hedvábně matný, 20 matný,0 hluboce matný 
 

viskozita při dodávce 50-55 sec. podle DIN 53211  
 

směs  10:1 s tužidlem Harter  E 1433/H   podle váhy        
 

čas zpracování směsi  2-3 dny při pokojové teplotě,  Přestože lak zůstává 2-3 dny tekutý, musí být, 

při skladování přes noc,  druhý den přimícháván do nového laku v maximálním 

množství 30% !! 

  !!!již zhoustlá směs se nesmí použít!!! 
 

ředidlo                          cca 10 % Ewidur , k prodloužení schnutí při lakování při vysokých teplotách 

nebo lakování velkých ploch se použije ředidlo L 64  
          

zpracování nános 2-3x stříkat (stříkací pistole , Airmix, Airless) s mezischnutím a 

mezibrusem ( zrno 280)  na prachu a mastnoty zbavené a správně obroušené 

dřevo. Dřevo se brousí ve směru vláken dřeva a postupně se střídají zrnitosti 

papíru od 80 -100 120 – 150 . Vytvrzený film mezi lakováním velmi dobře 

přebrousit (zrno 280) 
 

nános 80-150g/m
2 

na vrstvu 
 

sušení po 20 minutách zaschlý proti prachu, po 1-2 hodinách je  brousitelný 
 

skladování lak min. 12 měsíců                                     tužidlo min. 6 měsíců 

 V dobře uzavřené originální nádobě při teplotách +5°C-+25°C 
 

Upozornění Další údaje - bezpečnostní list. Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních 

předpisů pro používání NH. Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost 

práce. 


