12,5 gallon length jednomastný
abietate abietan
abietic acid kyselina abietová
abietinic acid kyselina abietová
ability for extending schopnost k ?řezání?
abrasin oil olej abrasinový
abrasion obroušení,oděr
abrasion resistance obrusnost,odolnost proti odírání
abrasion resisting odolný proti oděru
abrasion testing machine přístroj ke stanovení
opotřebení oděrem
abrasiv disc kotouč brusný
abrasive prostředek brusný
abrasive cloth plátno brusné
abrasive material prostředek brusný
abrasive paper papír brusný
abrasive wheel kotouč brusný
absolute viscosity viskosita absolutní
absorb to nasakovati
absorbent absorbující
absorption capacity schopnost pohlcování
absorptive absorbující
absorptivity nasáklivost
acaroid resin pryskyřice akaroidová
accelerate to urychlovati
accelerated test zkouška urychlená
accelerated weathering equipment přístroj pro
urychlenou umělou povětrností
accelerated weathering resistance odolnost proti
urychleným povětrnostním podmínkám
accelerated weathering test zkoušení při urychlené
povětrnosti,zkouška vystavením urychleným
povětrnostním podmínkám
accelerator urychlovač
Accra copal Accra
acetaldehyde resin pryskyřice acetaldehydová
acetate octan
acetic ether octan ethylnatý
acetic glazing lazura octová
acetone aceton
acetone extract extrakt acetonový
acetone number číslo acetonové
acetone oil olej acetonový
acetone value číslo acetonové
acetyl cellulose lacquer lak acetylcelulosový
acetyl number číslo acetylové
acetyl value číslo acetylové
acetylation acetylace
acetylene black čerň acetylenová
acetylene dichloride dichlorethylen
acetylene tetrachloride tetrachlorethan
acicular acikulární
acid kyselina
acid cured lacquer lak kyselinou tvrditelný
acid cured varnish lak kyselinou tvrditelný
acid dye barvivo kyselé

acid dyestuff barvivo kyselé
acid inertness odolnost proti kyselinám
acid isomerisation isomerace kyselá
acid number číslo kyselosti
acid pickling dekapování chemické
acid resistance odolnost proti kyselinám
acid resisting odolávající kyselinám
acid value číslo kyselosti
acid with conjugated double bonds kyselina
skojugovanými vazbami
acid with isolated double bonds kyselina
s isolovanými vazbami
acid-proof odolávající kyselinám
acid-proof paint barva nátěrová odolná proti
kyselinám
acid-proof varnish lak odolný proti kyselinám
acid-resistant paint barva nátěrová odolná proti
kyselinám
acoustic paint barva nátěrová
acrylate akrylan
acrylic acid kyselina akrylová
acrylic resin pryskyřice akrylová
acrylonitrile akrylonitril
add a drier to sikativovati
addition přídavek
addition polymerization polymerace adiční
additional treatment úprava následná
adhere to lpěti,přilnouti
adherence přilnavost
adherency přilnavost
adherent přilnavý
adhesion přilnavost
adhesive lepidlo
adhesivity přilnavost
adipate adipan
adipic acid kyselina adipová
adipic acid ester adipan
adipinic acid kyselina adipová
adjuvant přísada
adronol cyklohexanol
adronol acetate octan cyklohexylnatý
adsorbate adsorbát
adulterate to přidávati plnidlo
adulterated alcohol alkohol denaturovaný
adulterated turpentine náhražka terpentinová
after chlorinated chlorovaný dodatečně
after-thickening houstnutí reversibilní
after-treatment úprava následná
age to stárnouti
ageing stárnutí
ageing resistance odolnost proti stárnutí
ageing resistant odolný proti stárnutí
ageing test zkouška na stárnutí
agglutinant pojidlo
agitate to míchati
agitator shaft hřídel michadla
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ahing leštění
air bubble viscometer viskosimetr bublinkový
air circulating baking oven pec vypalovací vzdušná
air compressor kompresor na vzduch
air conditioning equipment zařízení klimatisační
air conditioning plant zařízení klimatisační
air drying enamel email na vzduchu schnoucí
air drying varnish lak na vzduchu schnoucí
air tight neprodyšný
air-conditioning cabinet skříň klimatisační
air-proof neprodyšný
aircraft dope lak na letadla,lak napínací na letadla
aircraft lacquer lak na letadla
albumen protein
alcohol alkohol
alcohol dampened vlhčený alkoholem
alcohol moistened vlhčený alkoholem
alcohol resistance odolnost proti alkoholu
alcohol soluble rozpustný v alkoholu
alcohol wet vlhčený alkoholem
aldehyde resin pryskyřice aldehydická
aleuritic acid kyselina aleuritová
alginate alginát
aligatoring varnish lak trhací
alignment uspořádání
alkali isomerisation isomerace alkalická
alkali resistance odolnost proti alkáliím
alkali resisting odolávající alkáliím
alkali-proof varnish lak odolný proti alkáliím
alkaline earth plumbates olovičitany kovů
alkalických zemin
alky phenol alkylfenol
alkyd resin pryskyřice alkydová
alkyd varnish lak na basi alkydové pryskyřice
alkylphenolic resin pryskyřice alkylfenolová
alligatoring popraskání pronikající až k podkladové
vrstvě nátěrového systému
alloy slitina
allyl starch allylškrob
alodizing alodování
alteration změna
aluminium hliník
aluminium bronze bronz hliníkový
aluminium hydroxide hydroxyd hlinitý
aluminium naphthenate naftenát hlinitý
aluminium powder bronz hliníkový
aluminium stearate stearan hlinitý
aluminum hliník
aluminum hydroxide hydroxyd hlinitý
amber jantar
amber acid kyselina jantarová
amber varnish lak jantarový
amianth (us) asbest
amianth in fibres asbest vláknitý
amino resin pryskyřice aminová
aminoplast aminoplast

aminoplast resin pryskyřice aminová
amount množství
amyl acetate octan amylnatý
amyl alcohol amylalkohol
amyl phthalate ftalan amylnatý
amyl propionate propionan amylnatý
amyl propionic ether propionan amylnatý
amylacetic ether octan amylnatý
analysis analysa
analysis by elutriation analysa plavením
analytical balance váhy analytické
anatase titanium dioxide kysličník titaničitý
s anatasovou formou
Angola copal Accra angolský
anhydride anhydrid
aniline black čerň anilinová
aniline dye barvivo anilinové
aniline dyestuff barvivo anilinové
aniline point bod anilinový
animal black čerň kostní,čerň živočišná
animal flat tuk zvířecí
animal oil olej živočišný
animal wax vosk zvířecí
anodic inhibitor inhibitor anodický
anodic oxidation oxydace anodická
anodic protection ochrana andoická
anodic treatment anodisace
anodizing anodisace
anol cyklohexanol
anol acetate octan cyklohexylnatý
anone cyklohexanol
anti-bubbling agent prostředek odpěňovací
anti-dirt oil prostředek proti prachu
anti-drier inhibitor schnutí
anti-dust oil prostředek proti prachu
anti-foam agent prostředek odpěňovací
anti-foamer prostředek odpěňovací
anti-foaming agent prostředek odpěňovací
anti-freezing odolný proti chladu
anti-frothing agent prostředek odpěňovací
anti-noise paint barva nátěrová pro zvukovou isolaci
anti-setting agnt prostředek zabraňující usazování
anti-skinning agent prostředek proti tvoření
škraloupu
anticorrosive antikorosivní
anticorrosive coating barva nátěrová
antikorosivní,nátěr antikorosivní
anticorrosive finish barva nátěrová antikorosivní
anticorrosive lining barva nátěrová antikorosivní
anticorrosive paint barva nátěrová antikorosivní
antidust agent prostředek proti prachu
antiflooding agent prostředek zabraňující plavání
pigmentů
antifouling paint barva nátěrová antivegetativní
antilivering agent prostředek proti houstnutí
antimildew compound prostředek proti plísním
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antimone pigment pigment antimonový
antimony white běloba antimonová
antioxidant prostředek antioxydační
antioxidating agent prostředek antioxydační
antioxygen prostředek antioxydační
antirust agent prostředek chránící před rezavěním
antirust lacquer lak proti rezavění
antirust varnish lak proti rezavění
antiseptic agent prostředek antiseptický
antivibrating compound hmota proti hlučení
apparatus přístroj
apparent density váha sypná
apparent viscosity viskosita zdánlivá
apparent volume objem sypný
appearance vzhled
application nanášení
application with spatula nanášení stěrkou
applicator pravítko nanášecí
applicator blade pravítko nanášecí
apply to nanášeti
apply with spatula to nanášeti stěrkou
aqueous vodný
aqueous phase fáze vodná
arachide oil olej podzemnicový
arachis nut oil olej podzemnicový
arachis oil olej podzemnicový
arc resistance odolnost proti elektrickému oblouku
areometer hustoměr
aromatic naphtha nafta solventní
artificial resin pryskyřice synthetická
artist`s colour barva pro umělce
artist`s paint barva pro umělce
artistain modř nezvedající vlákna dřeva
asbestos asbest
ash popel
ash content obsah popela
asphal powder asfalt práškový
asphalt cement for filling kompound asfaltový plnicí
asphalt mastic tmel asfaltový
asphalt paint barva nátěrová asfaltová
asphalt paste kompound asfaltový plnicí
asphalt to asfaltovati
asphalt varnish lak asfaltový
asphalted cardboard lepenka střešní asfaltovaná
asphaltic cement tmel asfaltový
asphaltos asfalt
ater chlorinated pvc pryskyřice
perchlorvinylchloridová
atmosphere atmosféra
atmospheric corrosion korose atmosférická
atomizer rozprašovač
autobody finishing lakování automobilových
karoserií
autobody lacquering lakování automobilových
karoserií
autoclave autokláv

automatic spraying machine stroj stříkací
automatický
automotive body finishing lakování automobilových
karoserií
avantine isopropylalkohol
average sample vzorek průměrný
azelaic acid kyselina azelainová
bactericidal baktericidní
bactericidal paint barva nátěrová baktericidní
bactericide baktericidní
baiking oven pec vytvrzovací
bake to vypalovati,vytvrzovati
baked vypálený
bakelite bakelit
bakelite resin pryskyřice bakelitová
bakelite varnish lak na basi bakelitové pryskyřice
baking Japan lak japonský vypalovací
baking enamel email vypalovací
baking oven pec vypalovací
baking varnish lak vypalovací
ball mill mlýn kulový
balsam balzám
banana oil octan amylnatý
Banbury-mixer míchačka typu Bridge-Banbury
barium plumbate olovičitan barnatý
barium sulphate síran barnatý
barium white blanc fixe
barium yellow žluť barnatá
Bariumchromat chroman barnatý
barrel sud
barrelling bubnování
barytes těživec
base material surovina výchozí
basic carbonate white lead běloba olovnatá
uhličitanová
basic lead sulphate běloba olovnatá síranová
basic material surovina výchozí
basic pigment pigment zásaditý
basic sulphate white lead běloba olovnatá síranová
batch baking oven pec vypalovací komorová
bauxit red červeň bauxitová
beads slzy
become dull to zmatovatěti
become mat to zmatovatěti
become sticky to stávati se lepivým
become tacky to stávati se lepivým
beech tar dehet bukový
beer glazing lazura pivní
beeswax vosk včelí
bend to ohýbati
bending ohyb
bending stress namáhání v ohybu
Benguela copal Accra benguelský
Benin copal Accra beninský
benzaldehyde green zeleň malachitová
benzene benzen
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