abbeizen louhovat
Abbeizen s odstraňování (starého nátěru)
abbeizen smývat staré nátěry
Abbeizfluid s odstraňovač starých nátěrů
Abbeizflüssigkeit e odstraňovač starých nátěrů
Abbeizmasse e odstraňovač starých nátěrů
Abbeizmittel s odstraňovač starých nátěrů
Abbeizpaste e odstraňovač starých nátěrů
Abbeizpaste e pasta k odstraňování starých nátěrů
abbimsen brousit pemzou
Abblättern s odlupování (nátěr.filmu od podkladu ve
velkých kusech)
abblättern odlupovat se (o nátěr.filmu)
Abblätterung s odlupování (nátěr.filmu od podkladu
ve velkých kusech)
abblicken ztrácet lesk
abbrennen odstraňovat starý nátěr opálením
Abbrennen s opálení
Abbröckeln s odprýskávání (nátěr.filmu)
abdampfen odpařovat
Abdampfung e odpařování
Abdeckband s maskovací páska
abdecken maskovat
Abdecklack r lak ochranný zakrývací
Abdecklack abziebarer r hmota snímatelná ochranná
Abfärben s sprašování
abgerieben třený (v oleji)
abgestumpft sražený
Abgießen s dekantace
Abietat s abietan
Abietinsäure e abietová kyselina
abklären čeřit (laky)
abklären vyčeřovat
Abkömmling r derivát
Abkreiden s křídování (nátěr.filmu)
abkreiden křídovat
Abkreiden s sprašování
Ablaufen s tvoření záclon (stékáním nátěr.hmoty
před zatažením)
ablaugen louhovat
Abnutzungsprüfmaschine e přístroj ke stanovení
opotřebení oděrem
abplatzen odlupovat se (o nátěr.filmu)
Abplatzen s odprýskávání (nátěr.filmu)
Abrasinöl s olej abrasinový
abreibbeständig odolný proti oděru
abreiben třít
abreiben utřít
Abreibwiderstand r odolnost proti odírání
Abriebfestigkeit e obrusnost
Abriebfestigkeit e odolnost proti odírání
Absatz r usazenina
Absaugvorrichtung e exhaustor
Absetzen s usazování
Abschälen e odlupování (nátěr.filmu od podkladu ve
velkých kusech)

abschälen sich odlupovat se (o nátěr.filmu)
Abschiefern s odprýskávání (nátěr.filmu)
abschiefern sich odprýskávat
Abschleifen s obroušení
abschmirgeln brousit smirkovým papírem (plátnem)
absorbieren nasakovat
absorbieren sich vsakovat se
Absorptionsfähigkeit e nasáklivost
absplittern sich odprýskávat
Abspringen s odprýskávání (nátěr.filmu)
abspringen odprýskávat
Abspülung e oplachování
Abstrahlen mit Strahlsand s otryskávání ocelovou
drtí
abstrecken ochlazovat velmi rychle
Abstreifmesser s nůž sběrací (u třecího stroje)
Abstreifmesser s nůž stírací
Abtönen s tónování
abtönen tónovat
Abtönfarbe e barva tónovací (pigment)
Abtönpaste e pasta tónovací
Abtönung e tónování
abwandeln modifikovat
Abwandlung e modifikace
Abwischen s otření
Abwittern s navětrávání (způsob povrchové úpravy
vystavením povětrnost.vlivům)
abwittern zvětrávat
abziebarer Abdecklack r hmota snímatelná ochranná
Additionspolymerisation e adiční polymerace
Adhäsion e přilnavost
Adhäsionsspannung e napětí v přilnavosti
Adipat s adipan
Adipinsäure e adipová kyselina
Adipinsäureester r adipan
Ajacoulack r acajouový lak
Akajounuß e ořech akažuový
Akajounußschalenöl s akažuový olej
Akaroid s akaroidová pryskyřice
Akkrakopal r kopál Accra
Akrylat s akrylan
aktives Pigment s reaktivní pigment
Albedo s jasnost (bílého pigmentu)
Aleuritinsäure e aleuritová kyselina
alkaliebeständig odolávající alkáliím
alkaliefest odolávající alkáliím
alkalifester Lack r lak odolný proti alkáliím
Alkaliisomeration e alkalická izomerace
Alkohol mehrwertiger r vícemocný alkohol
alkoholfeucht vlhčený alkoholem
alkohollöslich rozpustný v alkoholu
Alkydharz ölarmes s pryskyřice alkydová s nízkým
obsahem oleje
Alkydharzlack r lak na bázi alkydové pryskyřice
Allylstärke e allyškrob
Alodineverfahren s alodování (povrchová úprava
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lehkých kovů)
alterungsbeständig odolný proti stárnutí
Alterungsbeständigkeit s odolnost proti stárnutí
Alterungsversuch r zkouška na stárnutí
Aluminium schuppenförmiges s bronz hliníkový s
šupinkovou strukturou
Aluminiumhydroxyd s hydroxyd hlinitý
Aluminium-Mennige e bauxitová červeň
Aluminiumpulver s bronz hliníkový
Aluminiumstearat s stearan hlinitý
Alu-Pulver s bronz hliníkový
Alu-rot s bauxitová červeň
Ameisenaldehyd r formaldehyd
Amiant r asbest
Amiant in Fasern r vláknitý asbest
Aminoplastharz s pryskyřice aminová
Amylalkohol r amylalkohol
Amylazetat s octan amylnatý
Amylphthalat s ftalan amylnatý
Amylpropionat s propionan amylnatý
Analine e pálená sádra
Anatastitandioxyd s oxid titaničitý s anatasovou
formou
angerieben třený (v oleji)
angezogen zaschlý na dotyk
Angolakopal r angolský kopál
anhaftend přilnavý
Anhaftvermögen von Schmutz s špinivost
Anlaufen s tvoření závoje (uvnitř nátěr.filmu)
Anlaufen s závojování (nátěr.filmu)
Anlauffarbe barva nátěrová
Anlegeöl r pozlacovačská fermež
Anodenschutz r anodická ochrana
Anodisation e anodisace
anodische Oxydation e anodická oxidace
anpasten utřít v pastu
Anreiben s tření (nátěr.hmot)
anreiben třít
anreiben utřít
Anreiböl s olej k tření
Anreibung e tření (nátěr.hmot)
ansaugen nasakovat
Ansaugfähigkeit e nasáklivost
anschwellen bobtnat
anstreichen nanášet štětcem
Anstreichen natírání (nanášení nátěr.hmoty)
anstreichen natírat (nátěr.hmotou)
Anstreicher r natěrač
Anstrich r nátěr
Anstrich erster r vrstva nátěrová základní
Anstrich metallisierender r nátěr s kovovým efektem
Anstrich mit Pinselstrichen r nátěr se stopami po
tazích štětce
Anstrichfarbe anwuchsverhindernde e barva nátěrová antivegetativní

Anstrichfarbe außenbeständige e barva nátěrová
odolná proti povětrnosti
Anstrichfarbe bewuchsverhindernde e barva nátěrová antivegetativní
Anstrichfarbe buntfarbige e barva nátěrová pestrá
Anstrichfarbe fungizide e fungicidní nátěrová barva
Anstrichfarbe hitzebeständige e barva nátěrová
odolná proti teplu
Anstrichfarbe insektentötende e barva nátěrová
insekticidní
Anstrichfarbe streichfertige e barva připravená k
nátěru
Anstrichfarbe temperaturanzeigende barva nátěrová
Anstrichfarbe temperaturempfindliche barva
nátěrová
Anstrichfarbe wärmeanzeigende barva nátěrová
Anstrichfarbe wasserechte e barva odolná proti vodě
Anstrichfarbe wetterfeste e barva nátěrová odolná
proti povětrnosti
Anstrichschicht e nátěr
Anteigen s rozetření v těsto
anteigen utřít v pastu
Antidröhmittel s hmota proti hlučení (plechů)
Antidröhnlack r lak ke zvukové izolaci
Antifouling-Farbe e barva nátěrová antivegetativní
antikorrosiv antikorosivní
Antipper r štětec plátovací
Antivibriermasse e hmota proti hlučení (plechů)
Antrocknen s předsoušení
antrocknen předsoušet
anwuchsverhindernde Anstrichfarbe e barva nátěrová antivegetativní
anziehen zatahovat se
Apfelsinenschale e povrch filmu vzhledu pomerančové kůry
Apfelsinenschaleneffekt r tvoření povrchu pomerančové kůry
Appretur e apretura
Arachidnußöl s olej podzemnicový
Arachisöl s olej podzemnicový
Aräometer s hustoměr
Asphalt verdünnter r asfalt fluxovaný rozpouštědly
Asphaltdachpappe e lepenka střešní asfaltovaná
Asphaltkompoundmasse e kompound asfaltový
plnicí
ätherisches Öl s eterický olej
Äthylazetat s octan etylnatý
Äthylbutyrat s máselnan etylnatý
Äthylformiat s mravenčan ethylnatý
Äthylglykol s etylenglykolmonoetylether
Äthylglykolazetat s octan etylenglykolmonoetyleteru
Äthyllaktat s mléčnan etylnatý
Äthylphthalat s ftalan ethylnatý
Äthylpropionat s propionan etylnatý
Äthylsilikat s křemičitan etylnatý
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