3321 Spezial Schmiedeeisen Lack
3321 Speciální lak na kovářské výrobky
Umělopryskyřičný, železitoslídový, grafitový lak na kovářské výrobky
s antickým rustikálním kovově lesklým efektem pro optimální ochranu a
dekoraci.
Účel použití: Schmiedeeisen lak je vysoce efektní zkrášlovací (ozdobná) barva pro umělecké
zpracování kovářských výrobků k vnitřnímu i venkovnímu použití. Schmiedeeisen lak je
především určený k použití na kovářské výrobky již opatřené antikorozní základní barvou (č.
3201 Rostschutzfarbe), jako například: mříže, zábradlí, ploty, brány, pouliční lampy, kovaný
nábytek, kované svícny a jiné kovářské výrobky, restaurátorské práce, plastiky z litiny a
podobně.
Příprava povrchu před natíráním: Z oceli a kovaných částí musí být odstraněny staré
uvolněné nátěry, nečistoty, rez a mastnota. Pozinkované části před natřením doporučujeme
ošetřit 10% roztokem čpavku. Pozinkované a ocelové části musí být opatřeny speciální
antikorozní základní barvou na zinek č. 3206 Spezial Rostschutz Haftgrund, nebo zákl. barvou
na železo č. 3201 Rostschutzfarbe.
Zpracování: Na základem opatřený materiál ve dvou vrstvách. Lak obsahuje přírodní pigmenty
které svou váhou klesají na dno. Proto je nutné barvu před použitím důkladně promíchat a také
při natírání průběžně promíchávat. Lak je připraven k přímému použití bez ředění. Tento
speciální lak lze nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nezpracovávat pod +5 °C a nad
30°C.
Tip - doporučení: Výsledný efektní dekorativní, antický (starobylý) kovový vzhled se dostaví po
úplném proschnutí, po 2 - 3 dnech. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu) Pro zvýšení kovového
efektu povrch laku opatrně překartáčujte jemným mosazným nebo měděným kartáčem, můžete
použít i tvrdší látku, jako např. jutu.. Při použití této techniky se zvyšuje pouštění (špinění)
grafitu. Proto doporučujeme kovové části které jsou vystaveny oděru jako např. madla zábradlí,
omýt vodou případně přelakovat.
Tip – patinování: Ještě k dokonalejšímu vysoce efektnímu zkrášlení (zdobení) a uměleckému
zpracování kovářských výrobků použijte speciální patinovací barvy, které dodáváme v 11
odstínech, jako např.: zlatá, měděná, stříbrná, zelená, tyrkysová a pod. Také dodáváme patinu
imitující rez.
Čistění prac. nářadí: Ihned po práci pracovní pomůcky umyjte syntetickým ředidlem nebo
terpentýnem.
Schnutí, skladování: Nelepivý po 2 hodinách, zcela proschlý po 24 hodinách. V suchu, chladu
ale ne pod teplotou +5 °C.
Vydatnost: Balení 0,75 l vystačí přibližně 8 m2 - balení 2 l vystačí přibližně 26 m2 při jednom
nátěru v závislosti na hrubosti (členitosti) podkladu.
Bezpečnostní opatření: R10 - hořlavý; S2 - uchovávejte mimo dosah dětí; S23 - nevdechujte
aerosoly; S24 - zamezte styku s kůží; S38 - v případě nedostatečného větrání používejte vhodné
vybavení pro ochranu dýchacích orgánů; S51 - používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Používejte vhodné ochranné prostředky. Podrobné informace - viz bezpečnostní list tohoto
výrobku.
První pomoc: Při nevolnosti - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a
teple; při styku s kůží - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat
ředidlo; při zasažení očí - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10
minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových
odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných
odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. číslo odpadu: 08
01 11 odpadní barvy a laky, 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek ve sběrnách
nebo na skládkách nebezpečného odpadu.

