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POLACRYL 320 
Vodou-ředitelná ochranná lazura 
na dřevo 

 

POLACRYL 320 je vysoce kvalitní hybridní akrylová lazura na 
vodní bázi, který chrání a dekoruje vaše dřevo. Nezapáchá a 
proto je ideální pro použití v interiéru. Jeho hybridní složení 
umožňuje vynikající výsledky i na dřevu v exteriéru. Obsahuje 
přísady proti tvorbě plísní a hub. Má vodoodpudivé vlastnosti 
a vynikající elasticitu. Neodlupuje se, netvoří puchýře a 
nepraská. Zvyšuje přirozenou krásu dřeva. Poskytuje 
dokonalou ochranu před přímým UV zářením, deštěm a 
vlhkostí. Ideální pro povrchovou úpravu nového dřeva.  
Vhodné pro použití na dveře, rámy oken, dřevěné obložení, 
pergoly, ploty a jakýkoli dřevěný povrch. 

 
 

 VYDATNOST 

 12±4 m2/lt 
 

                                                                                 STUPEŇ LESKU 

 SATEN 
 

 ŘEDĚNÍ 

 0-5 % VODOU 
 

 DOBA SCHNUTÍ 

 30 minut-1 hodina* 
 

 PŘETÍRATELNÝ 
 4-6 hodin* 

 

 DOPORUČENÝ POĚT NÁŤERŮ 

 1-2 vrstvy 
 

 APLIKACE 
 váleček, štětec nebo aplikace stříkáním 

 

* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlouží dobu schnutí a 
přelakování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 
TYP AKRYLÁTOVÝ HYBRID 

SPECIFIC KÁ 
HMOTNOST TRANSPARENTNÍ  1.02 ±0,05gr/cm3 

Sušina w/w (ISO 3251-03) 20±2 % * 

Sušina w/v (ISO 3233-98) 19±3 % * 

VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 250 C) KU 46±5 * 

APPLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 250 C) KU 46±10 * 

pH 7.70±0.3 

APLIKAČNÍ TEPLOTA  min 50 C-max 350 C 
 

*liší se v závislosti na odstínu 
 

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE 
EU mezní hodnota pro tento produkt ve stavu připraveném 
k použití (kat A/f: vnitřní/venkovní mořidla): 130 g/l (2010). 
Tento produkt obsahuje max.: 129 g/l VOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ochrana a dekorace dřeva  
 hloubková penetrace-bez nebezpečí 

loupání 
 ochrana posílená UV filtrem 



TECHNICKÝ LIST  

EDICE: ŘÍJEN 2019 
E320 | POLACRYL 320  
NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE       

 

 
INCHROMA s.r.o.,793 16 Zátor 185 
Τ:  +420 554 625 700   
www.inchroma.cz  | info@inchroma.cz   |strana 1 z 2| 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU 
Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých 
zvětralých vrstev a prachu. Podklad přebruste pomocí 
vhodného brusného papíru.  
 
► Všeobecně: 

Pro zvýšenou ochranu dřeva naneste před aplikací 
POLACRYLU 320 1 vrstvu transparentního ochranného 
prostředku na dřevo POLACRYL 301. 

► Nové dřevo:  
Aplikujte 1-2 nátěry POLACRYL 320. 

► Dříve lakované dřevo: 
Odstraňte lak ve špatném stavu.  Aplikujte 1-2 nátěry 
POLACRYL 320. 

DOPORUČENÁ POUŽITÍ  

 DŘEVO 

APLIKACE 
► Před použitím dobře promíchejte. 
► Před aplikací přebruste povrch vhodným brusným 

papírem.  
► Neaplikujte při teplotě nižší než 50 C a vyšší než 350 C dále 

při relativní vlhkosti nad 80 % a pokud je vlhkost dřeva 
vyšší než 18 %. 

UŽITEČNÉ INFORMACE 
► Konečný odstín je závislý na přirozeném odstínu a savosti 

dřeva a dále na počtu nanesených vrstev produktu 
POLACRYL 320.  

BALENÍ  
► Transparentní báze / hotové odstíny dle vzorkovnice 

POLACRYL 320 jsou dostupné v balení 750ml a 2.5L.  

► Pomocí tónovacího systému COLORTOUCH Tinting 
System lze pořídit další široké množství odstínů. 

SKLADOVATELNOST 
24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích 
podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při 
teplotě 5-30°C.  Chraňte před mrazem a přímým sluncem. 
Skladujte na chladném místě.  

 

 

 

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU 
Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned 
po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se 
saponátem.  Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem 
opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný 
materiál odevzdejte do sběrny nebezpečného odpadu.   

 

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST 
Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku.  Pro 
získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list 
výrobku.  

 

 

 


