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HD-CRYL NATURHOLZEFFEKTLACK 621-0100 
 
HD-CRYL 621-0100 je rychleschnoucí polyuretanový nátěrový systém na bázi funkční akrylátové 
pryskyřice. Zvláštní kombinací pojiv tento lak oživuje všechny druhy dřeva pouze nepatrně.  
 
Vlastnosti: 
HD-CRYL 621-0100 se používá jako zesvětlovací lak, tzn. že na rozdíl od jiných laků tento lak oživuje 
dřevo pouze nepatrně, na podkladu však nevzniká nežádoucí zabarvení.  
HD-CRYL 621-0100 se proto používá na drahé dřevěné konstrukce. Lze jej aplikovat jako základní a 
krycí nátěr na všech druzích dřevin.  
HD-CRYL 621-0100 jako základní nátěr rychle uvolňuje vzduch a lze jej v krátké době a snadno 
přebrušovat.  
 
Zesíťování / doba zpracování: 
Tužidlem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626, poměr míchání lak / tužidlo 10 : 1. S tužidlem dosáhne 
konzistence vhodné ke zpracování. Doba zpracování je jeden pracovní den. Rozmíchanou směs laku 
a tužidla je možné ještě 2 dny přidávat v malých dávkách do čerstvě připravené směsi laku a tužidla. 
Staré směsi laku s tužidlem mají nižší užitné vlastnosti! 
 
Zpracování: 
HD-CRYL 621-0100 je připraven k okamžitému použití. Lak se aplikuje nástřikem. Obvyklá spotřeba 
materiálu je cca 120 g/m² na jeden nátěr. V případě, že se k vrchnímu nátěru bude používat lak HD-
CRYL SCHICHTLACK, doporučujeme lakované plochy nejprve dvakrát natřít základním nátěrem HD-
CRYL 621-0100, aby při přelakování nevznikaly barevné rozdíly.  
Schnutí: Po 30 – 40 minutách se na nátěr nelepí prach. Plochy se základním nátěrem lze po cca 2 
hodinách přebrušovat. Díly s vrchním nátěrem je možné po zaschnutí přes noc skládat na sebe. 
Používejte obaly z prodyšných materiálů. 
 
Technické údaje o výrobku: 
Viskozita: 23 s podle DIN 4  
Stupeň lesku: HD-CRYL 621-0100  
Normy: DIN 68861 část 1 odolnost vůči chemickým látkám 1 B 
 DIN 53151 přilnavost GT0 
 DIN en 71 ČÁST 3 neobsahuje těžké kovy, vhodný na hračky 
 
Označení: Nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): třída nebezpečnosti A I Bod vzplanutí: nižší 
než 21°C 
Neobsahuje formaldehyd, insekticidy a těžké kovy. Dodržujte pokyny podle našeho platného 
bezpečnostního listu ES. 
 
Ředění: 
Ředidlo HD CRYL VERDÜNNUNG 960-0002, max. 10%. 
 
Skladovatelnost: Minimálně 12 měsíců při pokojové teplotě.  
 
 
 
 


