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REZOLUX
®
 KALAPÁCSLAKK 

 

MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Kétkomponensű, poliuretán alapú lakk, kalapácsütés szerű „színes” mintázat 
 kialakítására.  
 
A komponensek kereskedelmi elnevezése: 
 
REZOLUX kalapácslakk “„A" 003  
REZISZTÁN „B" 001  
 (  DOMBAKRON „B” 001 ) 
REZISZTÁN hígító 302 
REZOLUX alumínium paszta „KUR” 
KALAPÁCSLAKK HATÁSFOKOZÓ 
UNIVERZÁLIS KALAPÁCSLAKK színező paszta 
 
Alkalmazási terület: 
 
Műszerek, gépi és villamos berendezések, acélszerkezetek, fém tömegcikkek díszítő 
jellegű bevonására használható. Adalékanyagokkal kialakított kalapácsütés jellegű rajzolata 
révén a kisebb felületi egyenetlenséget eltakarja. 
 
Komponensek minőségi jellemzői: 
 
REZOLUX kalapácslakk „A" 003 
Külső       sárgás színű, viszkózus folyadék 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min. 180 sec 
Nem illó anyagtartalom    min.   49 % 
Sűrűség       0,95-1,0 g/cm3 
 
REZISZTÁN „B" 001 
Külső       enyhén sárgás folyadék 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min.12 s 
Nem illó anyagtartalom     35-39 % 
Sűrűség 0,95-1,05 g/cm3 
 
( DOMBAKRON B 001 
Külső       sárgás, áttetsző folyadék 
Sűrűség      1,10-1,15 g/cm3  ) 
 
REZISZTÁN hígító 302 
Külső       színtelen folyadék 
Sűrűség      0,89-0,92 g/cm3 
 
REZOLUX alumínium paszta „KUR” 
Külső       ezüst színű paszta 
Nem illó anyagtartalom    min. 65 % 
 
KALAPÁCSLAKK HATÁSFOKOZÓ 
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Külső       színtelen folyadék 
 
UNIVERZÁLIS KALAPÁCSLAKK színező paszta 
Külső       viszkózus folyadék 
Nem illó anyagtartalom    min. 45 % 
Keverési arányok: 
  

 2 tömegrész REZOLUX kalapácslakk „A"  
 1 tömegrész REZISZTÁN „B" 001 
  

 (4 tömegrész REZOLUX kalapácslakk „A"  
  1 tömegrész DOMBAKRON  „B" 001 ) 

 
 
Fazékidő (20 °C-on)     min. 4 óra 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 °C-on)  

porszáraz       2 óra  
ragadás mentes (fogásra száraz)    4 óra  
száraz     24 óra 

 
Fényesség    magasfényű 
 
EU határérték erre a termékre: (B/e) 840 (2010) 
Ez a termék max. 660 g/l VOC-t tartalmaz 
 
Elméleti kiadósság     0,10-0,12 kg/m² (40 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
 
HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: A REZOLUX kalapácslakk Sa 2,5, de legalább St 3,0  tisztaságú 
acélfelületre közvetlenül is felhordható. Korróziós igénybevétel esetén előzetesen célszerű 
NOVAPRIMER korróziógátló műhelyalapozóval, EPODUR korróziógátló alapozóval 
alapozni. Könnyűfém  felületeken NOVAPRIMER korróziógátló műhelyalapozó használatát 
javasoljuk. 
 
Felhordási mód: A REZOLUX kalapácslakk „A" 003-hoz alumínium-pigment pasztát 
(REZOLUX alumínium paszta "KUR") kell keverni, az „A" komponensre számolva max. 5-
10%-os mennyiségben. A pasztát előzőleg 30-50% hígítóval célszerű feliszapolni és 24 óra 
állás után az „A" komponenshez keverni. Homogenizálás után 2 tömegrész REZOLUX 
kalapácslakk „A"-hoz 1 tömegrész REZISZTÁN „B" 001-et ( vagy 0,5 tömegrész 
Dombakron B 001-t ) kell keverni, majd KALAPÁCSLAKK HATÁSFOKOZÓ adalékot kell 
adagolni az igényelt rajzolatot biztosító - próbaszórás alapján meghatározott - 
mennyiségben.  
FIGYELEM! A KALAPÁCSLAKK HATÁSFOKOZÓ más festékektől elkülönítve 
tárolandó. Festendő felületre illetve más festékbe kerülve felületi hibát okozhat! 
A szórási konzisztenciát REZISZTÁN hígító 302-vel kell beállítani. A felületet előbb 
nagyobb hígítású kalapácslakkal „ködölve" tanácsos bevonni, majd szikkadás után 
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egyenletes rétegvastagságban kell felszórni a kisebb mértékben hígított anyagot. A 
kalapácsütésszerű rajzolat a hígítással, a szórási nyomással, az aluminium-pigment 
paszta, továbbá a hatásfokozó adalék mennyiségének változtatásával szabályozható. 
Nagyobb szórási nyomás, több alumíniumpigment-paszta és hatásfokozó adalék 
alkalmazásával finomabb rajzolat nyerhető. A fenti módon felhordott REZOLUX 
KALAPÁCSLAKK rendszer ezüstszürke színű, de lehetőség van tetszőleges, színes 
bevonat készítésére is UNIVERZÁLIS KALAPÁCSLAKK színező paszta alkalmazásával. 
Ajánlott színező paszta mennyiség az "A" komponensre számolva 2-5 %. 
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, 
védőruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: A REZOLUX kalapácslakkal festett bevonat átvonást nem igényel. 
 
Hígítás: REZISZTÁN hígító 302-vel.  
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva 
az „A" komponens esetében a gyártástól számított 24 hónap, a „B" komponens esetén 6 
hónap, az alumínium és színező paszta továbbá a hatásfokozó oldat és hígító esetében 24 
hónap. 
 
 
Csomagolás: „A" komponens: 1-20 literes egységekben. 

„B" komponens: 0,5-1-5 literes egységekben. 
   hígító:   1-5 literes egységekben 
   KUR paszta:   1 kg-os egységben. 
   hatásfokozó:  0,1 literes egységben. 
   színező paszta 1 literes egységben 
 
 
Szállítási információ: 
ADR/RID:  3,III 
UN szám:   1263, FESTÉK 
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A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi 
körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben javasoljuk szakembereink 
tanácsadását igénybe venni. 


