TECHNICKÝ LIST
NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE PROTECTIVE WOODSHEN
1. POPIS VÝROBKU
Silnovrstvý lazurovací lak na bázi rozpouštědel s obsahem konzervačních látek.
2. OBLAST POUŽITÍ
Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu. Pro použití na dřevo
v exteriéru a interiéru. Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě, řídí difusi vodních par
za účelem zamezení bobtnání a praskání dřeva při normálních podmínkách.
3. BARVA
Viz příslušná vzorkovnice Dulux Trade Colour Card.
4. BALENÍ
1; 2,5 a 5 litrů.
5. SLOŽENÍ
Pigment:
Pojivo:
Ředidlo:

Speciální transparentní mikropigmenty oxidu železa a organické pigmenty.
Alkyd.
Lakový benzín.

6. LIMITY VOC
3
Hustota produktu 0,95 – 0,96 g/cm
Obsah organických rozpouštědel (VOC) cca 0,44 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC) cca 0,37 kg/kg
Obsah netěkavých látek (sušina) 46,9 – 48,9 % obj.
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (e) RNH: 400 g/l
(2010). Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l VOC.
7. METODA NANÁŠENÍ
Štětcem, válečkem.
8. DOBA SCHNUTÍ
Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce:

nelepivý (suchý na dotyk): 4 – 6 hodin.
přetíratelný: po 16 hodinách.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU
Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě.
10. VYDATNOST
2
Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek je až 25 m /litr
na většině povrchů.
11. ŘEDĚNÍ
Neředí se.
12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Příprava povrchu:
Povrchy musejí být čisté, suché, bez vadných nebo špatně přilnavých materiálů, špíny, tuku, vosku,
atd. Všechny povrchy by měly být dobře obroušeny vhodným brusným papírem (ve směru textury) a
zbaveny prachu.
Jestliže bylo dřevo vystaveno povětrnosti, odstraňte všechny zvětralé vrstvy.
Povrchy, které jsou ve špatném stavu nebo byly již dříve natřeny nebo nalakovány musejí být
obroušeny na holé dřevo.
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TECHNICKÝ LIST
Odstraňte poškozené vrstvy, tmelící materiály a poškozená místa. Odstraňte veškeré plísně, řasy,
lišejníky a mechy. Očistěte veškeré drážky a obruste všechny povrchy ve směru textury dřeva a
zbavte prachu.
Pro zatmelení (nebo opravy) nepoužívejte tmely z lněného oleje v kombinaci s povrchovými úpravami
přírodního dřeva, použijte vnější těsnící lištu zasazenou do vhodného trvale plastického tmelu nebo
speciální tmelící směsi.
Při použití bílého nebo neprůhledného mořidla upravte veškeré suky a místa výronu pryskyřice
odstraněním pryskyřice a nanesením zředěného nátěru vhodného roztoku bílého šelaku, aby se
zabránilo případnému odbarvení.
Způsoby nanášení:
Doporučená tloušťka vrstvy:
Mokrý: 50 µm.
Suchý: 25 µm.
13. ČIŠTĚNÍ
Okamžitě po použití vyčistěte všechna zařízení ředidlem White Spirit nebo S 6001.
14. SKLADOVÁNÍ
Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných
prostorách odděleně od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce odděleně od oxidačních činidel,
silných zásad, silných kyselin, aminů, alkoholů a vody. Zákaz kouření.
15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ

březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné
směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše
technické poradce.
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