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Ventilak  VLX 50 
(D-TEQ Ventilack VLX 50)  
 
 

  
� tónovatelný  
� paropropustný  
�   vynikající odolnost v ůči pov ětrnosti 
�   elastický 
 
  
Popis výrobku 
 
Hedvábně lesklý prodyšný lak nejvyšší kvality na bázi 
alkydových pryskyřic, bez obsahu aromátů, s 
vynikající odolností vůči povětrnosti, s bezvadným 
rozlivem a výbornou kryvostí ploch i  hran, elastický.  
 
 

Použití 
 
Povětrnosti odolný, vlhkost regulující základ, 
mezivrstva a krycí nátěr na dřevěná okna, dveře 
a ostatní dřevěné prvky v interiéru i exteriéru. Při 
nátěru kovů a tvrzeného PVC nutno podklad připravit 
odpovídajícím základním nátěrem.  
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
0,75 l plechová dóza            6 ks v kartonu, 504 ks na paletě 
2,5 l plechová nádoba          4 ks v kartonu, 128 ks na paletě  
                        
 
Skladování:  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení 
po dobu cca 24 měsíců. 
 
Barva:  
báze bílá, odstíny dle MIX 24 

možnost tónování Murexin MIX systémem 
 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.   

Spotřeba:                              cca 100 – 150 ml / m2  

                                              a 1 nátěr dle  

                                              charakteru podkladu                               

Hustota.                                cca 1,25 g/cm3  

Ředění:                                 ředidlo TE 300 

Stupeň lesku:                        hedvábně lesklý                                  

Netečný k prachu:                 po cca 4 hod. 

Netečný na dotyk:                 po cca 6 – 8 hod. 

Proschlý a přetíratelný:         po cca 18 – 24 hod. 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Váleček, štětec, airless zařízení. Nářadí po použití 
očistěte nitroředidlem.  
 
Podklad: 
Musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi, prachu, 
zmrazků, volných částic  a všech separačních vrstev.  
 
Příprava podkladu: 
Dřevěné plochy v exteriéru napusťte přípravkem 
proti modrání, doporučujeme Impregna ční základ HL 

250. Kovové povrchy ošetřete antikorozním 
základním nátěrem. 
Při obnově nátěrů vždy přezkoušejte přídržnost 
původního nátěru, odlupující se a nesoudržné části 
nátěru odstraňte, povrch přebruste do matova a 
očistěte. Starší olejové nátěry odstraňte bezezbytku. 
Zvětralé části nebo surové povrchy ošetřete 
přípravkem proti modrání.  
 
Zpracování: 
Nanášejte nátěrem, válečkem nebo stříkáním. 
Obvykle jsou nezbytné dva nátěry. Při použití 
Airless metody nařeďte cca 12% ředidla, použijte 
tlak 140 bar ( tryska 0,28 – 0,33 mm), úhel nástřiku 
50°. Nástřik provádějte ve dvou krocích. Pro 
vysokotlaké stříkání zřeďte na viskozitu 30 sec. / 4 
mm (DIN 4), tj. cca 15% ředidla. 
Aplikace nátěrem: 
1. nátěr – lak zředěný cca 3 – 5% ředidlem TE 300 
(2. nátěr – lak zředěný cca 3 – 5% ředidlem TE 300) 
3. nátěr – lak neředěný 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

Murexin KH- ředidlo TE 300   
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 

 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
 
 


