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H O L Z S C H U T Z - G E L - gelová lazura s olejem na dřevo 
ochranu dřevapro venkovní použití

odolný proti kapající a stříkající vodě 
vysoká UV ochrana
zdůrazňuje motiv dřeva
odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům 
snadno zpracovatelný

Před použitím si přečtěte informace o produktu!

Výhody produktu:
Tento produkt je extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, má 
vysokou úroveň UV ochrany /mimo čiré verze/,  vysoký obsah 
pevných látek a snadno se zpracovává. Barva je velmi elastická, 
nepraská. 

Světlostálost
velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:
velmi dobrá

Kompatibilita:
Nemíchejte s jinými produkty

Barvy/stupně lesku: na vyžádání

Oblasti použití:
Tato saténová lazura na dřevo je odolná proti vlhkosti a velmi 
snadno se aplikuje, neztéká. V kombinaci s konzervačním 
základním nátěrem na dřevo je to kompletní vysoká ochrana 
dřevěného povrchu.

Tipy na zpracování:
Gel před nebo během zpracování neprotřepávejte, nemíchejte. 
Produkt během zpracování zkapalní. Bezbarvá varianta nenabízí 
UV ochranu, je určena výhradně do vnitřních prostor! 
Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při vysokých teplotách. 
Všechny podklady musí být stabilní, čisté, suché, zbavené 
mastnoty a oleje. Pryskyřičné dřevo a mastné zbytky omyjte 
univerzálním ředidlem. Odstraňte uvolněné vrstvy nátěru, 
neporušené staré nátěry lehce obruste. Surové dřevo předem 
ošetřete konzervačním základním nátěrem na dřevo 1-2x  
závislosti na savosti. Při zpracování více nádob se ujistěte, že 
šarže jsou stejné.

Aplikace:
• minimálně 2 nátěry

• na strany silně vystavené povětrnostním vlivům naneste 
minimálně 3 vrstvy, natírejte ve směru vláken dřeva.

• U dubového dřeva je vyžadován také třívrstvý nátěr, aby 
se dosáhlo uzavřeného lakovaného povrchu.

Tip:
Dřevěné povrchy pravidelně kontrolujte a případné poškození 
ihned opravte.

Vydatnost:
cca 13 - 15 m²/ltr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti
podklau.

Ředění: barva je připravena k okamžitému použití, neředit!!

Nářadí: plochý štětec, štětec na lazuru

Čištění nářadí:
ihned po použití ředidlem

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

odolný proti prachu: 
přelakovatelný: 
suchý:

po cca 5 hodinách 
po cca 8 hodinách 
po cca 48 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení
Kombinace speciálních alkydových pryskyřic, dearomatizovaných
uhlovodíků, transparentních pigmentů, přísad.

Obsah VOC:
Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat. A/e ) 400 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l VOC.

WGK: 1 

Kód GISBAU: BSL20

Obecné informace:
Skladujte na chladném, ale nemrznoucím místě. Nádoby pouze 
vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve 
sběrně starých nátěrů. Při přepravě zajistěte nádobu proti 
převrácení a vytečení. Informace o nebezpečí a bezpečnostních 
opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím 
svého prodejce. 

Prohlášení o dlouhodobé ochraně:
Dlouhodobá ochrana až 7 let při správném použití podle struktury 
nátěru. Minimálně 3 nátěry s minimální nánosem 70 ml/m² na 
jeden nátěr. 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 odrážela nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze
poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.




