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PPOOLLAACCRRYYLL  333300  ®®                                    

DDaattuumm  vvyyssttaavveenníí::    3300//0033//22001100  
  

 
  

POLACRYL 330 je velice kvalitní akrylátový vodou ředitelný silnovrstvý lak na dřevo s ÚV filtrem. Je vhodný na 
vnitřní i vnější povrchy. Poskytuje lesklý povrch a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.  Doporučuje se 
k nátěrům dveří, oken, rámů, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Izoluje, je elastický, 
neloupe se, nevytváří bublinky a nepraská. Chrání povrch před slunečními paprsky a vlhkostí.  

• Pro vnitřní i venkovní použití 
• Nezapáchá 
• Ochrana před UV zářením 

 

INFORMACE O VÝROBKU 

Typ            : Akrylátový silnovrstvý lazurovací lak na dřevo.  

Specifická hmotnost : 1,00-1,04 g/cm3 (EN ISO 2811-1:1997,20oC) 

Viskozita : 60–70 K.U. (20 oC) (ASTM D 562-01:2005,25oC) 

Obsah sušiny (váhově) : 36–46 % v závislosti na odstínu (EN ISO 3251:2008) 

Obsah sušiny (oběmově) : 34–44 % v závislosti na odstínu  (ISO 3233:1998) 

Tloušťka suchého filmu 
v jednom nátěru 

: 30–40 µm  (ISO 2808:2007) 

Tloušťka suchého filmu 
kompletní 

: 60-80 µm (ISO 2808:2007) 

Ředění          : 0-10 % čistou vodou pro štětec nebo váleček, 15-30 % pro stříkací pistoli 

Stupně lesku : 80 (20o) 92 (60o) 98 (85o) 

Obalová stabilita  : OK (ASTM D 1849-95:2003) 

Způsob aplikace : Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí (minimální aplikační teplota 10oC, 
maximální 30oC ). 

Schnutí  : 45–90 minut. Přetíratelný po 2-3 hodinách (v závislosti na okolní teplotě a 
vlhkosti vzduchu). 

Teoretická vydatnost : 8–16 m2 /l v jednom nátěru (v závislosti na tloušťce nátěru, odstínu a absorpci 
povrchu). 

Odstíny : 63 odstínu z mixisystému ColorTouch systém   

VOC (Voitaile Organic 
Compounds) 

: EU limit pro tento produkt kategorie A/e: 130 g/l (2010). Tento produkt 
obsahuje max. 128 g/l. 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Povrch musí být suchý a zbavený pryskyřice, mastnoty, starých zvětralých nátěrů a prachu. Aplikujte na dobře 
obroušené povrchy. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Optimální ochranu dřeva zaručí  1-2 nátěry 
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výrobkem POLACRYL 320 a následně výrobkem POLACRYL 330. Před použitím lak promíchejte.  

PO APLIKACI  

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a 
čistícím prostředkem.   

 
 
SKLADOVATELNOST 

24 měsíců v uzavřeném obalu 

 

 

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ  
10°C.  
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