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průsvitné odstíny          
odpuzovač vody
hluboko pronikající do dřeva 
rychlé schnutí
i pro venkovní použití Před použitím si přečtěte etiketu!

Výhody produktu:
Rychleschnoucí rozpouštědlová lazura na dřevo určená na 
veškeré venkovní povrchy listnatých i jehličnatých dřevin. 
Ihned k použití a velmi snadno zpracovatelné. Výrobek 
reguluje vlhkost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, vysoce 
UV stabilní, má velmi dobrou barevnou stálost a neobsahuje 
biocidní aktivní složky. Zdůrazňuje přirozený vzhled a motiv 
dřeva. Produkt nabízí dlouhodobou ochranu.

Stálost na světle: velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:
odolný proti povětrnostním vlivům podle VOB, část C, DIN 18363

Kompatibilita: nemíchejte s jinými produkty

Barvy/stupně lesku: na vyžádání

Oblasti použití:
Vhodný dále i pro ochranu všech tropických a původních dřevin, 
dále například jako základní ochrana pro lakování stavebních 
panelů ze dřeva, desek, dýh či dřevěných trámů.

Tipy na zpracování:
Bezbarvá varianta sama o sobě nenabízí ochranu proti UV 
záření a je proto určena pouze pro vnitřní použití nebo 
zesvětlování tmavých odstínů lazur. U dubového dřeva je 
vyžadován třívrstvý nátěr. Podklad musí být vždy čistý, suchý, 
zbavený mastnoty a stabilní. Pryskyřičné a mastné zbytky smyjte 
univerzálním ředidlem. Vlhkost dřeva by neměla překročit 15%. 
Uvolněné vrstvy barvy a nestabilní staré vrstvy barvy by měly být 
odstraněny odstraňovačem nátěrů. Stabilní nátěry důkladně 
obrousit a silně zvětralé nátěry přebrousit až na původní dřevo 
Nepoužívejte při teplotách pod +8°C a při vysokých teplotách. 
Při zpracování více nádob se ujistěte, že šarže jsou stejné. 
Dobře promíchejte a nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě po 
směru vláken dřeva.

1.Aplikace barvy na surovém dřevě,
na ošetřeném dřevě, v exteriéru

a) Podklad ošetřete základním ochranným 
nátěrem na dřevo (ochrana proti modrání) 

b) 2 - 3 nátěry tohoto produktu. Na povrchy silně 
vystavené povětrnostním vlivům 3 nátěry.

2. Staré nátěry nebo renovační nátěry
a) Připravte odpovídajícím způsobem podklad
b) 1 - 2 nátěry tímto produktem

Tip: Dřevěné povrchy pravidelně kontrolujte a případné 
poškození ihned opravte. Z ekologických důvodů, lze od použití 
základního nátěru na dřevo upustit. Předpokladem k tomu je, že 
je zaručena konstrukční ochrana dřeva. V každém případě lze 
očekávat kratší intervaly renovace a zvýšené napadení 
dřevokazným hmyzem a modravými houbami.

Vydatnost:
cca 12 - 14 m²/ltr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti
podkladu.

Ředidlo: Připraveno k použití

Aplikace: plochý štětec

Čištění nářadí:
ihned po použití univerzálním ředidlem
nebo čističem štětců.

Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)

odolný proti prachu: 
přelakovatelný:

po cca 5 hodinách 
po cca 12 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:
speciální alkydové pryskyřice, dearomatizované uhlovodíky,
mikrojemné oxidové pigmenty

Obsah VOC:
Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně 699 g/l VOC.

WGK: 1 

Kód GISBAU: BSL 20

Obecné informace:
Namočené textilie (např. hadříky, čisticí hadry, pracovní oděvy) 
mohou mít sklon k samovznícení. Skladujte v chladu, ale bez 
mrazu. Nádoby pouze vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky 
materiálu likvidujte ve sběrně starých nátěrů. Informace o 
nebezpečí a bezpečnostních opatřeních naleznete v 
bezpečnostním listu, kontaktujte svého prodejce.

*Prohlášení o dlouhodobé ochraně:
Dlouhodobá ochrana až 5 let je možná při dodržení doporučení, 
minimálně 3 nátěry. U objektů, které jsou vystaveny vysoké 
povětrnostní zátěži, je třeba počítat s kratší ochranou proti 
povětrnostním vlivům. Pravidelně kontrolujte povrchy, poškozená 
místa okamžitě opravte. Obnovovací nátěr se doporučuje 
minimálně každé 2 roky.

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat
tak, aby odrážely nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze
poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.




