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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a 
podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout 
odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  
Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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LUXUS  lazurovací lak na d řevo  
 

Vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi akrylátového pojiva se směsí světlustálých 
transparentních pigmentů s UV filtrem, určená pro ochranu všech dřevěných povrchů před 
povětrnostními vlivy a stárnutím v exteriérech a interiérech. 

 
 
Charakteristika : 

� barevně stálý - chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy 
� lehce přetíratelný 
� pružný vodou ředitelný nátěr 
� může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel určen 
� všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné - k zesvětlení barevných odstínů lze použít 

bezbarvý lak v přídavku max. 10%  
� životnost systému nelze spolehlivě určit, závisí na druhu dřeva,  míře znečištění 

prostředí, připravenosti podkladu v době aplikace, aplikační technologii apod.  
� neškodí rostlinám a životnímu prostředí 

 
 
Příklady použití : 

� dřevěné povrchy v interiérech (nábytek, dveře, okna, obklady) 
� dřevěné povrchy v exteriérech (obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, 

dveře apod.       
� nátěr je vhodný pro interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu ( jídelny, školy, 

nemocnice, společenské prostory atd.) 
� nevhodný k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, nejdříve musí být provedena  

sanace k tomu určenými přípravky např. Ochranné napouštědlo na dřevo Soudal 
� v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým obsahem pryskyřic (např. borovice) 
 

 
Pracovní postup :  

Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebruste po létech a očistěte. Z dříve 
ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudružné staré nátěry, přebruste a 
očistěte. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitroředidlem. Vlhkost natíraného d řeva 
má být v rozmezí 10 - 12% . Nátěr řádně promíchejte a nanášejte ve dvou vrstvách 
máčením, válečkem, štětcem nebo stříkáním. Pro první nát ěr na řeďte cca 10-15% 
vody .  
Po zaschnutí prvního nátěru (doporučujeme cca po 12 hod.) přebruste povrch jemným 
smirkovým plátnem, odstraníte drobná vystouplá dřevěná vlákna a získáte dokonalejší 
povrch. Poté aplikujte druhý nátěr. V případě použití v exteriéru aplikujte i třetí nátěr. 
Vydatnost na obalu je uvedena pro jeden nát ěr. Dbejte na rovnoměrnost aplikace, 
zejména na případné kapky (cca 2-5 min. po nanesení doporučujeme stažení kapek 
polosuchým štětcem). Aplikační teplota vzduchu a podkladu od +5°C do + 30°C. Ná těr 
je přetíratelný po 2-4 hodinách, plně zatížitelný po 48 hodinách při 20°C a 65% relativní 
vlhkosti vzduchu. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a 
do úplného proschnutí i před deštěm. Pomůcky po skončení práce omýt vodou.  

 
 
Balení a barevné provedení :   

� Plechovky  0,75 l a  2,5 l  
� dub,  teak, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, bezbarvý s UV filtrem, 
      bezbarvý bez UV filtru 
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Skladovatelnost : 
Max. 24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu. Prvních 12 měsíců při 
teplotách +5°C až +25°C, druhých 12 m ěsíců při teplotách +5°C až +10°C. Datum výroby a 
spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během 
přepravy! 

 
 
Technická data barvy :  

� Báze: směs vysoce kvalitních plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi 
� Obsah net ěkavých složek:  min 28% 
� Konzistence:  středně viskózní kapalina bez nečistot 
� Měrná  hmotnost:  1,05 g/cm3 
� Vydatnost:  10-14 m2 /1 l v jedné vrstvě 
� VOC:  Direktiva 2004/42/EC IIA (e) (150) 66g/l  

 
 
Technické parametry nát ěru :  

� vzhled:  sametově lesklý 
� Přilnavost m řížkou:     st. 0-1 dle  ČSN ISO 2409  

 
 
Bezpečnost a hygiena práce: 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné 
hygienické podmínky. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani 
jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými 
látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 


