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 Jak opravit oprýskaný a poškrábaný lak kola 

Opravný lak Trek je rychleschnoucí a snadno se aplikuje. Tvoří ho základní a průhledný nátěr, které pomáhají drobné 
škrábance a oprýskání laku kola. Rychle schne a každá barva je namíchána tak, aby se co nejvíce blížila vašemu kolu.   
 
Modely, kterých se to týká: Všechna kola, karbonová a slitinová  

Nářadí: • Jemná brusná houbička Scotch-Brite™ nebo  
jemný brusný papír 

• izopropylalkohol 

Pokud je to zapotřebí: 
• Malý štětec nebo párátko  
• Aceton 

Co je třeba udělat 

Lak: 

• Nanášejte v dobře větraném místě a používejte ochranné rukavice a brýle. 

• Aplikujte pouze tehdy, kdy teplota vzduchu a povrchu dosahuje alespoň 15,5 °C. 

• Pro maximální možnou trvanlivost skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo. 

1. Prohlídka kola 

Vždy si prohlédněte poškození, než na místo nanesete opravný lak. Pokud bylo kolo součástí nehody, měl by rám a 

komponenty prohlédnout autorizovaný prodejce. 

2. Připravte si dané místo 

Opatrně odstraňte odloupnutý lak. Potom brusnou houbičkou nebo brusným papírem obruste vnitřní část opravované 

oblasti, aby lak lépe přilnul.  

POZNÁMKA: Nebruste příliš velkou vrstvu. Bruste jen oblast, kterou budete opravovat. 

3. Vyčistěte oblast 

Lak nejlépe přilne k čistému a suchému povrchu. Ujistěte se, že oblast neobsahuje prach, olej, vazelínu či jiné další 

nečistoty. Nejvhodnější je izopropylalkohol. 

4. Pořádně lak protřepejte 

Při delším nepoužívání dochází k oddělení jednotlivých složek laku. Protřepte lahvičku, dokud neslyšíte zvuk kuliček a lak 

není zcela rovnoměrně promíchaný. Víčko obsahuje štěteček, kterým lze lak natírat. Na malá místa nebo přesné opravy 

může být vhodnější malý štěteček nebo párátko.   

5. Vyzkoušejte nanečisto 

Nacvičte si nanášení laku na nepotřebný materiál. Pokud potřebujete lak aplikovat na několik míst, začněte těmi nejvíce 

skrytými, neboť se nácvikem zlepšíte. Nejlepší je pokusit se lak na nést správně hned na první pokus. 
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Jak opravit oprýskaný a poškrábaný lak kola (pokračování) 

6. Nanesení laku 

Lak funguje nejlépe, pokud je nanášen v několika slabých vrstvách. Několik slabých vrstev lépe vypadá a déle vydrží než 

jedna silná vrstva. Nechte vrstvu uschnout na dotyk, než nanesete další. Začněte malým množstvím laku na aplikátoru, 

otřete co nejvíce zbytečné barvy na špičce lahvičky.   

Lak velmi rychle schne, proto se ho snažte aplikovat jedním hladkým pohybem. Jakmile se nátěr začne usazovat, už ho 

nelze opravit. Pokud ho opravit potřebujete, můžete ho do třiceti minut setřít acetonem.  

POZNÁMKA: Aceton nanášejte pouze na potřebnou oblast. 

7. Doba schnutí 

Lak uschne na dotyk 10 až 20 minut po nánosu a bude zcela suchý asi za 2 týdny. Během schnutí nebude lak lesklý. 

Konečného lesku dosáhne asi za 24 hodin. Silné nánosy laku déle schnou. 

POZNÁMKY: Přestože Trek vytvořil tento opravný lak, aby byl co nejpřesnější, nebudou opravy ideální.   

          Původní cyklistické nátěry se mohou mezi jednotlivými dávkami lišit a může je ovlivnit stáří a vystavení UV  

          záření. 

Co Trek podniká 
Sestavili jsme tyto pokyny, abychom zákazníky a prodejce řádně vybavili a pomohli jim lépe porozumět opravám 
oprýskaného laku a škrábanců na kole. 


