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Whiteboard lakovanie 

lakovanie tabúľ 

 
Všeobecné údaje 

 
Nasledujúcim dvojzložkovým, polyuretánovým 
systémom je možné získať plochy, na ktoré sa môže 
písať whiteboard-popisovačmi (tabuľovými 
popisovačmi). Zmazanie popisov je potom možné 
handričkou z mikrovlákna. Tento systém umožní využitie 
tabuľových plôch aj v architektonicky riešených 
kanceláriách. 
 
Príprava 

 
Savé podklady (zvlášť MDF platne) základujte najprv  
1x lesklým lakom CLOUCRYL glänzend v miešacom 
pomere s tvrdidlom 10:1+ 20% riedidla DD-Verdünnung 
29. Po schnutí ca. 2 hodiny a pred ďalším lakovaním 
dôkladne prebrúste brusivom zrnitosti 240 a odstráňte 
brúsny prach. 
 
Dreviny s vysokým obsahom vnútorných látok zaizolujte 
izolačným základom DD- Holzglanzlack.  
 
Vyplnenie 

 
Podľa vlastností nosného materiálu vyplňte 2 – 3x 
plniacim lakom CLOUCRYL Spritzfüller v miešacom 
pomere s tvrdidlom 10:1 a podľa potreby s riedidlom 
DD-Verdünnung 29. Po schnutí prinajmenšom 6 hodín  
a pred druhým lakovaním prebrúste brusivom zrnitosti 
280 a odstráňte brúsny prach. Po druhom lakovaní 
nechajte preschnúť cez noc. 
 
Farebné lakovanie 

 
Hneď po rovinnom brúsení brusivom zrnitosti 280  
a jemnom brúsení brusivom 320/400 a po odstránení 
brúsneho prachu naneste 1x krycí biely lak CLOUCRYL 
Decklack RAL 9020, prípadne  iný požadovavaný 
odtieň, v miešacom pomere s tvrdidlom 10:1+ 20% 
riedidla DD-Verdünnung 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Záverečné lakovanie 

 
Po lakovaní krycím farebným lakom CLOUCRYL 
Decklack a po schnutí cez noc, bez medzibrusu 
prestriekajte 1x  nasledovnou lakovou zmesou: 
 
100 g CLOUCRYL glänzend 
 20 g tvrdidla CLOUCRYL Härter 
 10 g prípravku na tabule CLOUCRYL-Zusatz für 
 Whiteboards (obj.č. 19910.00000) 
 
Plné zaschnutie a chemická odolnosť sú dosiahnuté  
po 12 – 14 dňoch po lakovaní. 
 
Upozornenie 

 
Lakovanie musí nasledovať bezprostredne po každom 
brúsení. 
 
Dodržiavajte technické listy a návody na použitie 
každého, v systéme použitého produktu. 
 
Je dôležité, aby bolo zabezpečené plné preschnutie  
a vytvrdenie lakovania predtým, ako sa bude tabuľa 
používať. Pri nedodržaní doby schnutia a pri skorom 
popise čerstvo lakovanej tabule je tabuľa nezmazateľná. 
 
Doporučujeme používať popisovače edding 
Boardmarker 360 (čierna, červená, zelená, modrá) 
alebo neónové popisovače Boardmarker 725. 
 
Na kvalitné zotretie popisov z tabule doporučujeme 
mikrofázer-handričku sivú, značky Festool  
(typ MPA-mikrofibre/2, obj. č. 493 068. 
 
Prelakovanie bezfarebným lakom je možné až do fázy 
farebného lakovania, po dôkladnom prebrúsení 
brusivom zrnitosti 280 a jemnom brúsení 320/400. 
Potom nasleduje 1x CLOUCRYL Decklack  a po schnutí 
cez noc záverečné lakovanie vyššie uvedenou zmesou. 
 
Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. 
Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. 
Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným 
podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú 
svoju platnosť. 


