
 

2K-Acryl-Strukturlack 
 

A03 

1. Obszar zastosowania: 

Tablice sterownicze (dyspozytorskie), motory, budowle (konstrukcje) 

stalowe, konstrukcje stalowe połączone z tworzywem sztucznym, 

drewniane, maszyny, generalnie narzędzia, i zastosowania, do których 

wymagane są efekty strukturalne.  

1.1. Podłoże: 

Zagruntowane drewno, stal, żelazo, tworzywa sztuczne, aluminium, 

oszlifowane wcześniej powierzchnie lakiernicze. 

2. Właściwości: 

- odporny na mechaniczne obciążenia 

- odporny na czynniki atmosferyczne 

- wytrzymały na brud przemysłowy, wilgoć i sól 

- w określonych warunkach odporny na działanie rozpuszczalników 

(wcześniej sprawdzić). 

3.  Zastosowanie: 

3.1. Przygotowanie podłoża: powierzchnie muszą być suche, czyste,  

nośne, bez kurzu, tłuszczu i wosku, wolne od substancji oddzielających i 

rdzy. Jest on natryskiwany na wcześniej przygotowane podłoża. Elementy 

ze stali i zelaza: zagruntować dwuskładnikowym Epoxi L 11 lub 

dwuskładnikowym uniwersalnym L 55. Cynk i tworzywa sztuczne: 

oczyścić oczyszczalnikiem W35 przestrzegając instrukcji. Zagruntować 

dwuskładnikowym Epoxi L 11 lub dwuskładnikowym uniwersalnym L 

55. Aluminium: oczyścić oczyszczalnikiem W36 przestrzegając instrukcji, 

zagruntować dwuskładnikowym Epoxi L11 lub dwuskładnikowym 

uniwersalnym L 55. Nowe drewno wewnątrz: zagruntować 

dwuskładnikowym Epoxi L 11 lub dwuskładnikowym uniwersalnym L 

55. 

3.2. Obróbka: Proporcje mieszanki 3:1 (3 części A03 na 1 część 

utwardzacza do dwuskładnikowych strukturalnych lakierów akrylowych 

L52 SUDWEST). Malowanie natryskowe nie rozcieńczonym względnie 

do 3% rozcieńczonym. Przekrój dyszy 2,5 do 3 mm, ciśnienie powietrza 

3,5 do 5 barów. Natrysk mgiełkowy: przekrój dyszy 2 mm, ciśnienie 

powietrza od 3 do 4 barów, nacisk na powierzchnię od 0,3 do 0,5 bara. 

Powłoka natryskowa od 60 do 200 m, czas około 4 godzin przy 20°C.  

3.3 Temperatura obróbki: temperatura powierzchni i powietrza przy 

obróbce i schnięciu.  

3.4 Rozcieńczanie: rozcieńczać jak w przypadku dwuskładnikowych 

lakierów akrylowych „Lang" L41.  

4. Schnięcie: w temperaturze 20°C, 60% wilgotności względnej powietrza 

w zależności od struktury.  

1. Obszar stosowania: 
Głęboko wnikający preparat w postaci pasty do szybkiego 
usuwania powłok malarskich. Przeznaczony w 
szczególności do stosowania na lakiery dwuskładnikowe, 
lakiery na bazie żywic syntetycznych oraz kleje 
dwuskładnikowe. LACKab Entlacker R szybko i dokładnie 
usuwa jedno i wielowarstwowe powłoki malarskie z 
różnych podłoży, takich jak elewacje, beton, metal, 
drewno i tworzywa sztuczne. Może byd stosowany do 
usuwania powłok z farb proszkowych. 

 
1.1.  Podłoże: żelazo, stal, drewno, beton, szkło, twarde 
tworzywa sztuczne, aluminium, cynk, elewacje. 
1.2.  Certyfikaty: Laboratorium Lebensmittel-Labor Dr. 
Weßling; Badanie biodegradowalności zgodnie z normą 
DIN 38 412 L25 zakooczone sprawozdaniem nr 96/35691: 
LACKab Entlacker R posiada "dobrą biodegradowalnośd". 

 
2. Właściwości: 
-  dobre właściwości rozpuszczające 
- uniwersalne zastosowanie do wszystkich powszechnie 
stosowanych powłok 
- szczególnie nadaje się m.in. do lakierów 
dwuskładnikowych 
- dobra stabilnośd na powierzchniach pionowych 
- nie zasycha 
- nie zawiera chlorku metylu ani freonów  
- dobra biodegradowalnośd 
- łagodny zapach 
- łatwa w aplikacji 

LACKab Entlacker-R           M21 
             

 

3. Zastosowanie: 
Przed zastosowaniem dokładnie wymieszad,  a następnie 
nanieśd grubą warstwą w stanie nierozcieoczonym 
(pędzlem, wałkiem, szmatką, gąbką, szczotką lub 
natryskowo). Powierzchnie i przedmioty nieprzeznaczone 
do aplikacji  preparatu (np. okna, drzwi, rośliny) okryd lub 
okleid folią. W zależności od rodzaju i grubości warstwy 
usuwanej powłoki, pozostawid naniesiony środek na czas od 
15 minut do 24 godzin. Proces usuwania lakieru przyspiesza 
nałożenie folii na wysmarowany produktem element (w 
celu ograniczenia dopływu powietrza) oraz wysokie 
temperatury. W przypadku trudnych do usunięcia warstw 
nanieśd dodatkową warstwę preparatu LACKab Entlacker R, 
nie usuwając już rozpuszczonej warstwy powłoki. 
Spęczniałe powłoki zdjąd szpachlą lub zmyd myjką 
ciśnieniową. Podczas tych czynności wykonywad ruchy 
zawsze od dołu do góry, w kierunku już oczyszczonych 
powierzchni. 
Temperatura obróbki: powyżej +5°C 
Temperatura zapłonu: > 100°C wg DIN 51758 
Czyszczenie koocowe:  
Czyszczenie koocowe ma na celu usunięcie resztek 
preparatu i pozostałości rozpuszczonego lakieru lub farby. 
Na nieodpowiednio oczyszczonych powierzchniach 
widoczny jest osad w postaci białego proszku. W takich 
miejscach należy powtórzyd czyszczenie koocowe. 
Gładkie powierzchnie: 
Mycie ciepłą wodą z dodatkiem 5% uniwersalnego 
koncentratu do czyszczenia LACKab. 
Porowate powierzchnie: 
Uniwersalny koncentrat do czyszczenia LACKab nanieśd w 
stanie nierozcieoczonym lub po rozcieoczeniu wodą do 90% 
i pozostawid. Po 15-20 minutach spłukad czystą wodą. 
Drewno: 
Uniwersalny koncentrat do czyszczenia LACKab nanieśd bez 
rozcieoczania i pozostawid. Drewno strukturalne 
szczotkowad w kierunku włókien (nie stosowad do tego 
szczotki drucianej). Po 15-20 minutach spłukad czystą wodą. 
 
Czyszczenie narzędzi:  
Mycie ciepłą wodą z dodatkiem 5% uniwersalnego 
koncentratu do czyszczenia LACKab. 
 

Środki chemiczne 



 

 

4.1 Suszenie: powietrzem. Półsuche po około 15-30 minutach. Gotowy do 

zamontowania po około 24-48 godzinach.  Całkowicie sucha powierzchnia 

po około 48 godzinach w zależnosci od grubości warstwy i koloru.  

4.2 Suszenie temperaturą: czas przewietrzania powyżej 1 godziny, czas 

suchości to około 40-50 minut, przy temperaturze 40-60°C. 

5. Pozostałe dane: 

5.1 Baza surowcowa: wysokiej jakości, izocjanatre aktywna żywica 

poliakrylowa. 

5.2 Kolory: wg katalogu 

5.3 Zużycie: około 150 do 200 ml/m2 powłoki malarskiej. 

5.4 Pojemność pojemnika: 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1 I, 2,5 I, 3 I, 5 I, 10 I. 

6. Oznakowanie: zobacz etykietę lub aktualną kartę bezpieczeństwa, 

widoczne na mikrofilmie. 

7. Skład według Deklaracji VDL: lakier poliuretanowy, poliuretany, 

dwutlenek tytanu, sadza, nieorganiczne i organiczne barwniki kolorow, 

benzyna lakowa, substancje zapachowe, substancje uszlachetniajace. 

8.Szczególne wskazówki: W celu uniknięcia pomyłek co do koloru i 

jakości należy przed pomalowaniem wyprobówac kolor i jakość na danej 

powierzchni. Po nałozeniu powłoki na całą powierzchnię reklamacji nie 

uwzględnia się. 

9. Utylizacja: Tylko opróżnione opakowania i pojemniki oddać do 

recyklingu. Przy utylizacji należy przestrzegać aktualnych przepisów 

Ustawowych. 

 

W celu uzyskania dalszych odpowiedzi na pytania związane z 

powyższym produktem prosimy o kontakt z naszym Działem 

Doradztwa Technicznego. 

 

 

 
Utylizacja: 
LACKab Entlacker R jest preparatem przyjaznym dla 
środowiska, ponieważ nie zawiera chlorowanych 
węglowodorów (chlorku metylu) ani tensydów. Środek 
ten nie jest żrący, nie zawiera substancji zapachowych ani 
barwników i jest neutralny zapachowo. Zgodnie z opinią 
laboratorium Lebensmittel-Labor Dr. Weßling preparat 
LACKab Entlacker R jest w 99% biodegradowalny. Dzięki 
wysokiej biodegradowalności, woda użyta do czyszczenia 
koocowego, po oddzieleniu od niej pozostałości farby, 
może byd wprowadzona do publicznej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Należy przy tym przestrzegad 
lokalnych przepisów prawnych Usunięte z wody resztki 
farby po wyschnięciu przekazad do punktu zbiórki jak 
zużyte lakiery. 

 
Doradztwo techniczne: 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji związanych z 
naszym produktem (szczególnie w przypadku podłoży 
innych niż opisane) prosimy o kontakt z producentem lub 
naszym lokalnym Przedstawicielem. 
 
Powyższe wskazówki są owocem najnowszej wiedzy oraz 
doświadczenia w zakresie stosowania produktu i mają 
stanowid pomoc dla użytkownika. Zdając sobie jednak 
sprawę z różnorodności procesów obróbki, przygotowania 
powierzchni oraz możliwości zastosowania samego 
produktu, powyższe informacje nie są dla nas prawnie 
wiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku 
sprawdzenia jak produkt zachowuje się na danej 
powierzchni i czy spełnia jego oczekiwania.  
Z dniem 21.03.2012 poprzednie karty informacyjne 
odnośnie w/w produktu przestają obowiązywad.  

 

Szczególne wskazówki: 
W przypadku nieznanych podłoży należy przeprowadzid  
próbę w celu ustalenia czasu działania preparatu i jego 
przydatności dla danej powłoki i podłoża. Zbyt cienkie 
nałożenie warstwy środka do usuwania lakieru można 
rozpoznad po białym proszku powstającym w czasie 
jego działania. W tych miejscach należy ponownie 
nanieśd preparat. Ze względu na to, że preparat nie 
zawiera chloru, nawet w przypadku dłuższych czasów 
działania nie istnieje obawa, że zaschnie. 

 
Dyrektywa 2004/42/WE 
Produkt „LACKab Enlacker R“ (M21) nie podlega  
dyrektywie VOC 

 
Ogólne wskazówki bezpieczeostwa 
Podczas obróbki i schnięcia farb i lakierów należy 
zapewnid dobrą wentylację. Przechowywad z dala od 
żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Unikad 
kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychad pyłu 
powstającego podczas szlifowania. Stosowad wyłącznie 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W czasie 
pracy nie spożywad żywności, nie pid napojów, nie palid 
i nie zażywad tabaki. Przechowywad w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Nie dopuszczad do 
przedostania się do wody lub kanalizacji. W razie 
zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów 
kanalizacyjnych należy poinformowad odpowiednie 
władze zgodnie z miejscowymi przepisami. 
Dodatkowe informacje o bezpieczeostwie dostępne w 
karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego dla 
M21 dostępne na stronie www.sudwest.pl. 
 

 
4. Pozostałe dane: 
4.1. Kolor: bezbarwny 
4.2. Zużycie: ok 500 ml/m

2
 powłoki malarskiej 

4.3. Opakowania: 1 I, 3 l, 10 l 
4.4. Gęstośd: około 1,07 g/cm3 

 
Kod produktu: 
M-AB10 

 
Składowanie:  
Przechowywad w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
w miarę możliwości w pozycji stojącej, w chłodnym i 
suchym miejscu; możliwośd składowania prze okres co 
najmniej 24 miesięcy. 
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