TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX PROTECTIVE WOODSHEEN
2. POPIS VÝROBKU
Silnovrstvý lazurovací lak na bázi rozpouštědel s obsahem biocidních látek
Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu a s trvalou ochranou
proti vzniku zamodrání a plísní.
3. OBLAST POUŽITÍ
Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu a s trvalou ochranou
proti vzniku modrých skvrn a plísní.
Pro použití na dřevo v exteriéru.
4. ODSTÍNY
Viz. příslušný Dulux Trade Colour Card.
5. SLOŽENÍ
Pigment
Pojivo
Rozpouštědlo
Objemová sušina

Speciální transparentní mikropigmenty oxidu železa a organické pigmenty.
Alkyd a fungicid.
Lakový benzín.
Typická 41% (nominálnl), ostatní barvy se budou měnit.

6. VLASTNOSTI
Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě, řídí difusí vodních par za účelem
zamezení bobtnání a praskání dřeva při normálních podmínkách
Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu a s trvalou ochranou
proti vzniku modrých skvrn a plísní.
7. POUŽITÍ
Je vhodný pro použití v exteriérech interiérech
Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě, řídí difusí vodních par za účelem
zamezení bobtnání a praskání dřeva při normálních podmínkách.
8. 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. Pokud Je to nutné
pro dosažení rovnoměrné barevnosti povrchu aplikujte bělobu na dřevo.
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Neutralizujte podle pokynů výrobce a nechte vyschnout. Povrchy, které jsou ve špatném stavu
nebo byly již dříve natřeny nebo nalakovány musejí být obroušeny na holé dřevo.
Odstraňte poškozené vrstvy, tmelící materiály a poškozená místa. Odstraňte veškeré plísně,
řasy, lišejníky a mechy a pak upravte povrch nanesením Weathershleld Fungicidal Wash.
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 směsí.
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.
9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
Štětec, váleček.
10. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY
Tloušťka filmu:
Mokrý:
50 mikrometrů.
Suchý:
25 mikrometrů.
11. VYDATNOST
Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek je až 25 m 2/litr
na většině povrchů.
12. BALENÍ
1; 2,5 a 5 litrů
13. DOBA SCHNUTÍ
Jedna vrstva o standardní tloušťce:
Na dotyk zaschlý
4 – 6 hodin.
Nový nátěr
16 hodin.
14. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Okamžitě po použití vyčistěte všechna zařízení ředidlem White Spirit nebo S 6001.
15. OMEZENÍ POUŽITÍ
Obvykle není ředěn.
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
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17. DATUM VYDÁNÍ:

červenec 2004

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.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:
ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

3

