TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX CLASSIC SELECT WOODSTAIN
2. POPIS VÝROBKU
Tónovatelná tenkovrstvá lazura na dřevo Dulux Trade Classic Select Woodstain chrání a zdobí
vnější hladce ohoblované dřevěné součásti, jakož i nahrubo nařezané stavební dřevo. Tento
ochranný nátěr na dřevo proniká hluboko do podkladu a poskytuje v tenké vrstvě matový
povrch, na kterém se netvoří puchýřky nebo odlupující se šupiny. Poskytuje až čtyřletou
ochranu a je vhodný na tvrdá i měkká dřeva.
3. POUŽITÍ
Před použitím lazuru důkladně promíchejte. Neřeďte. Naneste 2 nebo 3 úplné vrstvy lazury
Dulux Trade Classic Select Woodstain. U měkkého dřeva a netrvanlivých druhů tvrdých dřev se
doporučuje, aby na ně byl předem nanesen konzervační prostředek (např. Xyladecor Xylamon
impregnační základ). Po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců ředidlem Dulux
White Spirit. Nepoužívejte nebo neskladujte za extrémních teplot. Pro optimalizaci rozměrové
stálosti, vodoodpudivost a trvanlivost truhlářských děl ve vnějším prostředí, zejména v
oblastech s velkým namáháním, doporučujeme použití silnovrstvé lazury Dulux Protective
Woodsheen nebo Dulux Aquatech Woodstain.
4. SLOŽENÍ
Pigment:
Speciální průhledné mikropigmenty oxidu železnatého a organické pigmenty.
Pojivo:
Alkydová
pryskyřice
a
fungicid
pro
ochranu
vrstvy
nátěru.
Rozpouštědlo: Alifatické uhlovodíky s malým zápachem.
5. OBJEMOVÝ OBSAH PEVNÝCH LÁTEK
28% (jmenovitý), proměnlivý podle odstínu.
6. METODA NANÁŠENÍ
Nanášejte pouze štětcem. Z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, které se vztahují na
všechny rozpouštědly ředitelné nátěrové hmoty, se nedoporučuje nanášení stříkáním.
7. DOBA SCHNUTÍ
Jedna vrstva nátěru o standardní tloušťce:
Suchá na dotek:
4-6 hodin.
Nanášení další vrstvy:
16 hodin.
Základní nanesení vrstvy proveďte štětcem nebo válečkem a potom vytvářejte vzory vhodnými
nástroji.
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8. PRAKTICKÁ VYDATNOST
Na podkladech s průměrnou porositou stačí jeden litr nátěru na jednu vrstvu na ploše až 14 m2.
Tato hodnota se bude měnit v širokých mezích podle porosity dřeva.
9. ŘEDĚNÍ
Tuto nátěrovou hmotu neřeďte.
10. ČIŠTĚNÍ
Po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců ještě před jejich čištěním ředidlem
Dulux White Spirit.
Nepoužívejte nebo neskladujte za extrémních teplot.
11. TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Natíraný povrch musí být čistý, suchý, zbavený veškerého poškozeného nebo špatně držícího
dřeva, špíny, mastnoty, vosku, a pod. Z povrchů, které byly dříve natřeny barvou nebo fermeží,
je třeba odstranit všechen starý nátěr až na holé dřevo. U dřevěných prvků, ošetřených
tenkovrstvou lazurou u kterých došlo působením povětrnostních vlivů k povrchové erozi a
popraskání dřeva, je nutné dokonale odstranit jak staré nátěry tak i nedržící erodované dřevo.
Sundejte ozdobné a zasklívací lišty, které obruste a natřete samostatně . Po obroušení
odstraňte dokonale brusný prach. Zabraňte jeho vdechování, může vyvolat alergii. Při práci
používejte vhodný respirátor ( staré nátěry mohou obsahovat olovo). Odstraňte veškerou
plíseň, řasy, lišejníky nebo mechy. Očistěte veškeré drážky, zvýšenou pozornost věnujte
rohovým spojům oken a dveří ( zvláště u starších typů zde často dochází k povolení spoje a
tvorbě trhlin). Pro zasklívání používejte dřevěné zasklívací lišty, které usaďte do vhodného
trvale elastického tmelu ( jsou to například silikonové, nebo akrylátové transparentní tmely pro
vnější prostředí, které zároveň vytváří těsnící vrstvu ), případně speciální sklenářské tmely. Je
naprosto nutné nanést první vrstvu nátěru i na zadní stranu obložení, na vnější stranu okenních
rámů před jejich namontováním v budovách, a podobně. Zajistěte aby byly natřeny všechny
konce prken, horní a spodní okraje dveří, spodní strany prahů, atd. Nedostatečná příprava
povrchu, nedokonalé provedení truhlářských prací, nebo nenanesení doporučeného počtu
vrstev znehodnotí účinnost tohoto nátěrového systému a povede k jeho předčasnému selhání
nebo údržbě.
12. BARVA
Tónování barevného odstínu dle vzorníku Dulux.
13. BALENÍ
1; 2,5 a 5 litrů
14. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Rozpouštědly ředitelná lazura na dřevo, tento výrobek je určen jen pro venkovní použití.
Hořlavina.
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Opakované vystavení působení výrobku může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
Obsahuje karboxylát kobaltu, ethylmethylketoxim a dichlofluanid. Může způsobit alergickou
reakci. Je škodlivý pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé následky ve
vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zápalu. Nekuřte. Obsahuje lakařský benzin.
Používejte jen v dobře odvětraných prostorech. Zabraňte zasažení očí nebo styku s pokožkou.
Při nanášení se doporučuje nosit ochranu zraku. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte
velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po potřísnění pokožky ji ihned omyjte
velkým množstvím mýdla a vody, nebo vhodnou čistící pleťovou vodou. Nepoužívejte
rozpouštědlo, ředidlo nebo lakařský benzín.
Tento výrobek obsahuje fungicid. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte nebo neskladujte
výrobek zavěšený na háku. Nevylévejte výrobek do kanalizace nebo vodotečí. Některé místní
úřady mají speciální zařízení pro zneškodňování odpadních nátěrových hmot. Zabraňte úniku
výrobku do životního prostředí. Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku. Zabraňte
vdechování prachu. Při suchém otryskání noste vhodný respirátor.
Ještě před nákupem výrobku si přečtěte etiketu. Používejte pesticidy bezpečným způsobem.
Tento výrobek neobsahuje žádné přidané olovo. Avšak dřevo a kovové povrchy budov, zvláště
pokud pocházejí z období před rokem 1960, mohly být v minulosti natřeny nátěrem zhotoveným
s olovnatými pigmenty. Příprava povrchů s takovými nátěry a odstraňování takových nátěrů
může být nebezpečné.
Velmi vysoký obsah TOL – více než 50%. TOL (těkavé organické látky) přispívají ke znečištění
ovzduší.
15. LIKVIDACE OBALŮ
Prázdný obal, případně se zbytkem výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání
nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.
16. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

17. DATUM VYDÁNÍ:

duben 2005

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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