
Rem_Aqua_LAC_DS_Glimmer_CZ+E  Strana 1 ze 3 

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

G
e

p
r

ü
f
t e s U n t e r

n
e

h
m

e
n

Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

EN ISO 9001

EN ISO 14001

 
 

REM AQUA LAC DS GLIMMER 
 
 

 Technický list Technical Data Sheet 
 

Typ 

vodou ředitelný, hedvábně lesklý vrchní lak na 

bázi akrylové pryskyřice, plněný železitou slídou, 

pro nanášení v silných vrstvách na žárový zinek 

 

Odstín 

přibližně dle  RAL, ICAO-červená a bílá 

 

Vlastnosti 

velmi dobrá povětrnostní odolnost, stabilní odstín a 

lesk, bez základního nátěru přímo aplikovatelný na 

žárově pozinkované konstrukce (např. ocelové 

stožáry, mostní zábradlí apod.) 

 

Při solné zátěži naneste jako vrchní nátěr ještě 

Remoplast UVC Glimmer (1 - 2 x 80µm). 

Nevhodný pro trvalý ponor do vody. 

 

Podklad 

Žárový zinek: 

očistěte nečistoty – nejlépe lehce přetryskat 

(sweepování).  

Přímo na zinek nebo na  

Rem Aqua LAC Primer. 

 

 

Aplikace 

Airless-stříkání (tryska ca. 413 - 415); opravné 

nátěry nanášejte štětcem (pouze na malé plochy 

najednou) 

 

Teplota pro aplikaci:  

optimálně při 15 - 25°C,  

ne pod  5°C a ne nad 35°C.  

Relativní vlhkost vzduchu: ne nad 80%, při 

dosažení rosného bodu nezpracovávat! 

 

 

 

 

Type 

waterborne acrylic topcoat with silky gloss filled 

with mica pigments for safe adherence on hot dip 

galvanized steel construction.  

 

 

Colour 

in accordance RAL-Colour chart, ICAO-red and 

white 

 

Properties and use 

Good weather resisting, gloss and colour stability. 

Without primer coat direct adhesion on hot dip 

galvanized construction e.g., steel towers, bridge 

rails etc. 

 

In humidity or salty fog conditions use in  

addition as finish coat Remoplast UVC Glimmer 

(1 - 2 x 80 µm). 

Not for permanent underwater loading.  

 

Substrate 

hot-dip galvanization, free from any 

contamination (oil, grease, white rust )  

for best results sweep blasting preferred. 

Direction on galvanized zinc or  

Rem Aqua LAC primer. 

 

Application 

by airless-spraying (nozzle approx. 413 - 415) or 

brushing (apply only small surfaces at once by 

brush) 

 

Applicationtemperature: 

temperature: optimal by 15 – 25°C,  

not under 5°C and over 35°C. 

Rel. Humidity not over 80% humidity - in the near 

of the dew point do not apply!! 
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Tloušťka vrstvy 

do 100 µm Airless 

 

Vydatnost 

Odstíny s obsahem železité slídy: (např. RAL 

6003) 

teoretická:      217 g/m²/70 µm 

praktická:  ca.350 g/m²/70 µm 

(= počítaná s prostřikem 60 %) 

 

Odstíny bez železité slídy (např. ICAO červená) 

teoretická:      172 g/m²/70 µm 

praktická:  ca.275 g/m²/70 µm 

(= počítaná s prostřikem 60 %) 

 

Ředidlo 

voda stupně tvrdosti pod 15 stupňů (d H)  

nebo demineralizovaná voda 

 

Schnutí 

(při 150 µm mokrého filmu/20°C) 

bezprašná  1 hodina 

proschlá  8 hodin 

(při přepravě profilů používejte proklady, aby se 

díly neodíraly!) 

Optimální cirkulace vzduchu urychluje schnutí. 

 

Přetíratelnost 

s Rem Aqua LAC DS Glimmer po  

30 min./20°C a s Remoplast UVC Glimmer po 2 

hodinách/20°C 

 

Viskozita 

strukturální 

 

Spec. hmotnost 

1,2 - 1,5 g/cm³ u pestrých odstínů 

1,5 - 1,6 g/cm³ u odstínů s železitou slídou 

 

Sušina (ca. RAL 6003) 

71 +/- 3 váhových procent 

52 +/- 3 objemových procent 

 

Teplotní odolnost 

max. 80°C 

 
 
 
 

 

Film thickness 

up to 100 µm by airless spraying 

 

Spreading rate 

Colorshades with MIO: (e.g. RAL 6003) 

theoretical  217 g/m²/70 µm 

practical: approx.  350 g/m²/70 µm 

(=calculated with an extra charge of 60%) 

 

Without MIO: (e.g. ICAO red) 

theoretical  172 g/m²/70 µm 

practical: approx.  275 g/m²/70 µm 

(=calculated with an extra charge of 60%) 

 

Thinner 

potable water with not more than  

15 degrees hardness (d.H.) 

 

Drying 

(at 150 µm wetfilm/20°C) 

dustfree after approx.  1 hour 

dry hard after approx.  8 hours 

By transport: not paint on paint. 

 

Optimal air-circulation accelerates drying 

 

 

 

Overcoatable: 

with Rem Aqua LAC DS Glimmer after  

30 minutes/20°C and with Remoplast UVC 

Glimmer after 2 hours/20°C 

 

Viscosity 

structural viscous 

 

Specific gravity 

1,2 – 1,5 g/cm³  (coloured) 

1,5 – 1,6 g/cm³ (with micaceous iron oxide) 

 

Solids content (approx. RAL 6003) 

71 +/- 3  by weight 

52 +/- 3  by volume 

 

Temperature load 

max. 80°C 
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Omezení aplikace 

neaplikujte při teplotách pod  +5°C ! 

 

Skladovatelnost 

v originálních uzavřených nádobách 1 rok od data 

výroby  

 

Balení 

30 kg soudek netto 

 

Skladování 

chraňte před mrazem 

 

VbF-klasifikace 

odpadá 

 
 

Remark 

minimum application temperature +5°C! 

 

Storability 

12 month from date of manufacture in original 
barrels 
 
Packing 

30 kg hobbocks 

 

Storage 

frost-free 

 

VbF class 

no declaration necessary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  Mail: office@rembrandtin.com 

Ignaz-Köck-Straße 15   Tel: +43 1 27702-0 

A-1210 Wien    Fax: +43 1 27702-40 

www.rembrandtin.com 

 

 
Výše uvedené informace byly zjištěny na základě 

laboratorních testů a praktických zkušeností. Výrobce 

nenese odpovědnost za případné škody způsobené 

nedodržením postupů v souladu s tímto technickým 

listem. 

 

These data are based on experience. As we have no 

influence on the processing, we are only able to 

guarantee the constant quality of our products. Subject 

to alterations. 
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