
 

 BALAKRYL UNI Lesk V 2068 

 
Univerzální lesklá vrchní barva na dřevo a kov 
 

 
BALAKRYL UNI LESK je univerzální vrchní barva na bázi vodné kopolymerní akrylátové disperze s přísadou speciálních aditiv 

a anorganických, případně organických pigmentů a plnidel. 

Barevné odstíny: 1000 bílý, 0101 pastelově šedý, 0111 světle šedý, 1999 černý, 0225 světle hnědý, 0245 tmavě hnědý, 0320 fialový, 

0440 světle modrý, 0455 středně modrý, 0515 světle zelený, 0570 tmavě zelený, 0603 slonová kost, 0620 světle žlutý, 0640 tmavě žlutý, 

0750 oranžový, 0820 světle červený,  a další odstíny včetně odstínů podle vzorkovnice RAL se vyrábějí na přání zákazníka. Vyrábí se báze 

pro systém tónování „BALAKRYL - Tónování na počkání“, který umožňuje namíchat více než 5000 různých odstínů. 

Lesk nátěru: Lesklý. 

Balení: 0,7 kg; 4,5 kg a 9 kg 

Oblast použití:  
K venkovním i vnitřním vrchním lesklým nátěrům všech druhů dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, omítek, betonu, 

cementovláknitých výrobků, apod. Barva je vhodný i k nátěrům kovových podkladů, pokud jsou opatřeny antikorozním základem (např. 

barvou Balakryl Antikor V 2026). Balakryl Uni Lesk V 2068 lze použít k nátěrům těles ústředního topení. 

Osvědčení státní zkušebny: 

Splňuje technické požadavky pro použití jako stavební výrobek - je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. Má osvědčení pro použití na 

hračky podle evropské normy EN 71. 

Ředidlo: Voda. 

Hlavní technické údaje: 
Obsah netěkavých složek – odstín bílý, slonová kost ................................................................................................................................ od 48 % 

   – ostatní odstíny ............................................................................................................................................... od 40 % 

Výtoková doba z pohárku (průměr trysky 4 mm) ........................................................................................................................................ od 40 s 

Vydatnost podle tloušťky nátěru ...................................................................................................................... 0,12–0,20 kg.m-2 (na jednu vrstvu) 

Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 3 dnech ........................................................................................................................................... min. 25 % 

Odolnost při hloubení .................................................................................................................................................................................... 8 mm 

Přilnavost mřížkovým řezem ................................................................................................................................................. 1–2 (výborná, dobrá) 

Kryvost ................................................................................................................................................................................................. 1 (výborná) 

Ohybová zkouška na válcovém trnu ........................................................................................................................................... vyhovuje zkoušce 

Lepivost nátěrového filmu při stohování ........................................................................................................... nutno ověřit praktickou zkouškou 

Zasychání na dotyk ............................................................................................................................................................................. 2 h při 20 °C 

Schopný dalšího nátěru .................................................................................................................................................................................. 4–6 h 

Specifická hmotnost ............................................................................................................................................................................. 1,15 g.cm-3 

Úprava podkladu: 

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnot.  

Dřevo. Odstranění pryskyřice ze dřeva, broušení brusným papírem č. 60–100. Vlhkost dřeva smí být nejvýše 12 %. 

Vláknité desky. Odstranění voskové (parafinové) vrstvy z povrchu např. obroušením brusným papírem č. 220–240. 

Omítky, beton (minerální podklady). Důkladné odstranění všech vrstev malířských barev, nepřilnavých a nevhodných nátěrů a mechanických 

nečistot. Z podkladu, který nebyl povrchově upravován, se odstraní hrubší zrnka písku a nerovnosti oškrábáním stěrkou a vybroušením 

pemzou nebo brusným papírem č. 40–60. Drobné nerovnosti povrchu (spáry, trhlinky apod.) se vyspraví sádrou (v interiérech), vápennou 

maltou nebo vyrovnávací hmotou. Minerální podklady mají být dostatečně zkarbonizované. 

Savé podklady. Všechny savé podklady (dřevo, vláknité a třískové desky, omítky, beton apod.) musí být napuštěné nebo opatřené základním 

nátěrem podle pokynů uvedených v technických listech použitých nátěrových hmot. 

Kovy. Musí být opatřené vhodným základním nátěrem (např. barvou antikorozní Balakryl Antikor V 2026) v souladu s pokyny uvedenými 

u použité základní barvy. 

Staré nátěry. Dobře přilnavé nátěry se očistí, odmastí, vybrousí brusným papírem a natřou podle zvoleného příkladu nátěrového postupu. 

Nátěry se špatnou přilnavostí se odstraní až na podklad a ten se upraví podle shora uvedených pokynů. 

Nanášení: 

Štětcem, válečkem, pneumatickým stříkáním, vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním 

Údaje pro nanášení: 

Štětec (váleček) 

Objem ředidla - vody .................................................................................................................................................................................... 0–5 % 

Pneumatické stříkání 

Objem ředidla - vody ................................................................................................................................................................................... do 5 % 

Tryska .................................................................................................................................................................................................. 1,8–2,2 mm 

Tlak vzduchu ...................................................................................................................................................................................... 0,3–0,4 MPa 

 



 

 V 2068 

 
Vysokotlaké bezvzduchové stříkání 

Objem ředidla - vody .................................................................................................................................................................................... 0–5 % 

K dosažení optimálních výsledků při stříkání je třeba upravit tlak, velikost trysky a výtokovou dobu z pohárku podle tvaru výrobku a typu 

zařízení.  

Čištění zařízení: 

Nanášecí zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné po skončení práce ihned umýt vodou. 

Příklady nátěrových postupů: 

Nátěr stavebně truhlářských výrobků 

1. Napouštění. Fungicidní napouštědlo FINORIT V 1303 nebo barva základní akrylátová na dřevo Tebakryl V 2038. Pro napouštění se 

barva Tebakryl V 2038 zředí v poměru 3:1 (3 díly barvy a 1 díl vody). Spotřeba 100–130 g.m-2 zředěného napouštědla. Zasychání při 

teplotě 20–24 °C 2–4 hodiny. 

2. Broušení zasucha . Brusný papír č. 100–120. Očištění podkladu. 

3. Tmelení drobných nerovností. Venkovní plochy netmelit. Tmel akrylátový stěrkový V 5013. Zasychání při teplotě 20–24 °C 3 hodiny. 

4. Broušení tmelených míst zasucha. Brusný papír č. 120–150. Očištění podkladu. 

5. 1–2× barva základní akrylátová na dřevo Tebakryl V 2038. Spotřeba 120–180 g.m-2 na jednu vrstvu. Tloušťka jedné vrstvy suchého 

nátěru 30–50 m. Zasychání jednotlivých vrstev při teplotě 20–24 °C 4 hodiny. 

6. Broušení zasucha. Jednotlivé vrstvy základní barvy se brousí brusným papírem č. 150–180. Očištění podkladu. 

7. 1× email disperzní akrylátový lesklý Balakryl Uni Lesk V 2068. Spotřeba 120–180 g.m-2. Tloušťka suchého nátěru 30–50m. 

Zasychání při teplotě 20–24 °C 4–6 hodin. 

Při nátěrech oken doporučujme styčné plochy okenních rámů a křídel před uzavřením opatřit separační vrstvou např. suchého nenamočeného 

mýdla (plochu několikrát přejet kostkou mýdla), silikonovým nebo jiným tukem. Styčné plochy okenních křídel zdvojených oken je vhodné 

před sešroubováním opatřit rovněž separační vrstvou nebo přilepit na plochy těsnící pásku, která okenní křídla dobře utěsní a hlavně zabrání 

případnému slepení okenních křídel při sešroubování. 

Povrchová úprava plechových výlisků, ocelové konstrukce 

1. 1–3× barva základní antikorozní Balakryl Antikor V 2026. Zasychání jednotlivých vrstev nátěru při teplotě 20–24 °C při použití barvy 

Balakryl Antikor 8–16 hodin. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru 30–50 m. 

2. 2–3× email disperzní akrylátový lesklý Balakryl Uni Lesk V 2068. Zasychání jednotlivých vrstev při teplotě 20–24 °C 4–6 hodin. 

Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru 30–40 m. 

Podle požadavku na konečnou kvalitu, vzhled povrchové úpravy a prostředí, kterému bude nátěr vystaven, se určí počet vrstev a tloušťka 

nátěru. 

Podmínky pro aplikaci: 

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Aby se zabránilo kondenzaci 

vlhkosti, je doporučená teplota povrchu podkladu 3 °C nad rosným bodem. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.  

 

Bezpečnost a hygiena práce: 

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případe zasažení vymývejte 10 

– 15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.  

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.S23 Nevdechujte aerosoly. S24/25  Zamezte styku s kůží a očima. 

Nátěr při zachovaní běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.  

Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. 

Zneškodnění odpadu: 

Nespotřebovanou nátěrovou hmotu je možné po zaschnutí uložit do komunálního dopadu. Obal je plně recyklovatelný. Obaly obsahující 

zbytky nebezpečných látek nebo kontaminované nebezpečnými látkami odevzdejte na místo určené obcí na odkládání nebezpečných odpadů 

Kód odpadu: Zbytky výrobku: O 08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19. 

                        Obaly čisté:     O 15 01 04 Kovové obaly (balení do 1 kg) 

                 O 15 01 02 Plastové obaly (balení nad 1kg) 

 

Hustota 1,20-1,40 g/cm³ , Obsah organických rozpouštědel max. 0,065 kg/kg produktu, Obsah netěkavých látek – sušiny (% objemové) max. 

52 %. 

A/d, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC ve stavu připraveném k 

použití. 

 

Chraňte před mrazem! 


