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NÁVOD PRO POUŽITÍ VODOU �EDITELNÝCH NÁT�R�  NA D�EVO 
 
D�EVO - P�ÍRODNÍ MATERIÁL 
D�evo a výrobky z n�j jsou nej�ast�ji používaným organickým materiálem s vysokými užitnými vlastnostmi. D�evo 
se skládá z n�kolika typ� látek, které p�edur�ují jeho mechanické a biologické vlastnosti: 
 
1) lignin (trojrozm�rný fenolický polymer) 
2) celulosa, 
3) hemicelulosa, 
4) nízkomolekulární látky (prysky�ice, vosky, terpentýn,voda a další). 
 
�ezy d�eva (viz. obr.) - mají r�zné vlastnosti zejména z hlediska r�zných objemových zm�n jak vlivem vysychání 
tak vlivem teploty. 
 
- P�í�ný - tímto �ezem p�ijímá d�evo nejvíce vody, proto na jeho úprav� nešet�ete. 
- Radiální (st�edový) - na celé ploše je rovnom�rný pr�b�h letokruh�. 
- Tangenciální - p�i sesychání m�že docházet ke zkroucení prken vlivem rozdílného sesychání jarních a letních 
letokruh�. 
 
P�i aplikaci lazur mají �ezy d�eva vliv na výsledný odstín. 
P�i v�tšinovém podíl� letních (tmavších) letokruh� m�že být výsledný odstín výrazn� tmavší n�ž p�i v�tšinovém 
podílu jarních (sv�tlejších) letokruh�. 
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D�EVO - A JEHO OCHRANA 
Aby d�evo bylo schopno dlouhodob� spl�ovat estetické a užitné vlastnosti na n�j kladené, je nutno jej chránit. 
D�vody, pro které d�evo chráníme, jsou dány jeho 
nízkou, p�edevším povrchovou odolností v��i pov�trnostním vliv�m. 
 
Nejv�tší nep�átelé d�eva jsou: 
1) vlhkost v každé form� (r�zná nap�tí na mokrém povrchu a uvnit� d�evní hmoty, která zap�í�i�ují praskání a 
sesychání). 
2) UV zá�ení (degradace ligninu - d�evo šedne a je povrchov�k�ehké ). 
3) bioti�tí šk�dci (plísn�, houby, d�evokazný hmyz). 
4) dalšími nep�áteli jsou teplo, chlad, mráz, ale také p�sobení kyslíku (tzv. fotooxidace), emise, kou�, kyselé dešt� 
nebo soli. 
 
Ochrana d�eva nát�rem: 
- Chemická ochrana - konzervace d�eva p�ed biologickým napadením a proti ohni. 
- Nát�ry tvo�ící kryvý film - emaily. 
- Nát�ry tvo�ící pr�svitný film - lazury. 
- Nát�ry netvo�ící viditelný film. 
 
Postup p�i ochran� d�eva: 
- povrch d�eva musí být zbaven zbytk� k�ry, ne�istot, pop�. starých nát�r� a povrchov� rozrušeného d�eva. Nové 
hoblované d�evo musí být po letech p�ebroušené, 
- plochy, na které pozd�ji nebudeme aplikovat nát�ry tvo�ící povrchový film nebo d�evo napadené biotickými šk�dci, 
doporu�ujeme ošet�it n�kterým z vhodných 
impregna�ních prost�edk� (nap�. IMPRANAL BIO - SCH 19 nebo BOCHEMIT QB), 
- p�i požadavcích na ochranu d�eva proti ohni je možno použít chemických prost�edk� snižujících ho�lavost nebo 
omezujících ší�ení plamene (vyráb�jí se na bázi amonných solí nebo p�notvorných látek), 
- na takto p�ipravené d�evo aplikujeme finální nát�r dle vlastního výb�ru. 
 
P�íprava podkladu pro použití vodou �editelných nát�r�: 
Hlavní zásady pro použití vodou �editelných nát�r�: 
- povrch d�eva musí být �istý, nesmí být zne�išt�ný oleji, silikonovými tmely nebo jinými vodoodpudivými látkami, 
- veškeré prysky�ice a p�ípadné mastnoty musí být dokonaly vymyty vhodným �edidlem, nap�. nitro�edidlo (do 
exteriéru nedoporu�ujeme používat d�evo s jejich vysokým obsahem) 
- povrch d�eva (zejména po hoblování) je nutné p�ed aplikací lazury p�ebrousit brusným papírem (otev�ení struktury 
d�eva) hrubosti cca 100-120. Neopomenout odstranit prach po broušení. Pro aplikace v exteriéru je p�ebroušení 
zcela nezbytné, 
- povrch d�eva musí být suchý a obsah vlhkosti ve d�ev� by m�l být maximáln� 12%, staré nát�ry musí být 
bezezbytku odstran�ny, nejlépe opálením, 
- aplika�ní teplota pro vodou�editelné nát�ry je od 5°C do 30°C (teplota vzduchu i podkladu) p�i vylou�ení p�ímého 
slune�ního zá�ení. Tyto teploty je nutné dodržet do úplného proschnutí nát�ru (ideální teplota 15-22°C), 
- nerovnosti lze tmelit vhodným tmelem a p�ebrousit. Kombinace tmelu a lazury je však nutno individuáln� 
odzkoušet (vytmelené místo musí lazuru dob�e p�ijímat), 
- umíst�ní nat�ené d�ev�ná konstrukce v exteriéru musí být vy�ešeno tak, aby docházelo k minimálnímu pronikání 
vody do d�eva. Obzvlášt� se to týká p�í�ného �ezu (tímto �ezem m�že pronikat velké množství vody a vlhkost d�eva 
m�že p�ekro�it 30%, což m�že mít za následek poškození nát�ru). 
 
Slabovrstvé lazury 
IMPRANAL 
Slabovrstvé lazury IMPRANAL - SCH 20 jsou ur�eny pro aplikaci v interiéru i exteriéru. Mají matný vzhled a povrch 
d�eva p�sobí p�írodním dojmem jako neošet�ený. 
Mimo podlahových ploch je možné ji použít na r�zné d�ev�né plochy, jako obložení, pergoly, zahradní nábytek, 
okna, dve�e apod. Lze ji použít i jako základovací 
vrstvu pod  silnovstvé lazury IMPRANAL SL, IMPRANAL PROFI SL.  
Vyrábí se v široké barevné škále. 
Výsledný odstín však závisí také na barv� podkladového d�eva, jeho �ezu a po�tu aplikovaných vrstev. 
 
Aplikace 
Na p�edem p�ipravený povrch aplikujeme lazuru po �ádném promíchání št�tcem, má�ením nebo st�íkáním. Po 
proschnutí prvního nát�ru, cca za 24 hod povrch lehce p�ebrousíme jemným brusným papírem hrubosti cca 250. 
Odstraníme prach po broušení a aplikujeme nát�r druhý. Pro použití v exteriéru je nutné stejným zp�sobem 
aplikovat ješt� nát�r t�etí. Nát�r je suchý na dotek po 2-4 hod/20°C, pln� zatížitelný po 48 hod/20°C. Pro aplikaci 
musí být vhodné podmínky. 
Optimální teplota pro nanášení je cca 15-22°C a relativní vlhkost by nem�la p�ekro�it cca 70%. 
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Silnovrstvé lazury  
IMPRANAL SL 
Silnovrstvé lazury IMPRANAL SL - SCH 21 jsou ur�eny pro aplikaci v interiéru i exteriéru. Mají polomatný vzhled a 
povrch d�eva p�sobí jako lakovaný. Mimo podlahových ploch je možné je použít na r�zné d�ev�né plochy, jako 
obložení, pergoly, zahradní nábytek, okna, dve�e apod. 
Vyrábí se v široké barevné škále. 
Výsledný odstín však závisí také na barv� podkladového d�eva, jeho �ezu a po�tu aplikovaných vrstev. 
 
Aplikace 
Na p�edem p�ipravený povrch aplikujeme lazuru po �ádném promíchání št�tcem, má�ením nebo st�íkáním.Pro první 
nát�r na�edíme 10 - 30% vody. Tento krok nelze vynechat, nebo� první vrstva má podstatný vliv na kvalitu celého 
nát�ru. Po proschnutí prvního nát�ru, cca za 24 hod povrch lehce p�ebrousíme jemným brusným papírem hrubosti 
cca 250. Odstraníme prach po broušení a aplikujeme nát�r druhý, již v ne�ed�né form�. Pro použití v exteriéru je 
vhodné stejným zp�sobem aplikovat ješt� nát�r t�etí. Dbejte na rovnom�rnost aplikace, zejména na p�ípadné kapky 
(cca 2-5 min. po aplikaci doporu�ujeme stažení kapek polosuchým št�tcem). Nát�r je suchý na dotek po 2-4 
hod/20°C, pln� zatížitelný po 48 hod/20°C. Pro aplikaci musí být vhodné podmínky. Optimální teplota pro nanášení 
je však cca 15-25°C a relativní vlhkost by nem�la p�ekro�it cca 70%. 
 
Email pro vnit�ní i venkovní použití 
ECOLOR PROFI 
Vodou �editelný email pro venkovní i vnit�ní použití ECOLOR PROFI - SCH 50 na bázi akrylátového pojiva je ur�en 
pro nát�ry d�eva a d�ev�ných konstrukcí (podhled�, obklad�, oken, dve�í, regál�, d�ev�ných díl�, nábytku apod.), 
d�evot�ískových a azbestocementových desek, st�ešních krytin, betonu a kovových prvk� opat�ených antikorozním 
nát�rem (úst�ední topení, kování, zahradní nábytek apod.). Sametový lesk nát�ru dává p�edm�t�m elegantní 
vzhled. Antibloka�ní ú�inky zabra�ují lepivosti a zlepšují tak užitné vlastnosti nát�ru p�i aplikaci na okna a dve�e. 
 
 
 
Aplikace 
Na p�edem p�ipravený povrch aplikujeme email po �ádném promíchání št�tcem, má�ením nebo st�íkáním. Nát�r je 
p�etíratelný po 2-4 hod/20°C, pln� zatížitelný po 48 hod/20°C.V p�ípad� aplikace na d�evo první nát�r na�edíme 10 - 
30% vody nebo použijeme základní barvu na d�evo ECOLOR PROFI Z - SCH 55.Tento krok nelze vynechat, nebo� 
první vrstva má podstatný vliv na kvalitu celého nát�ru. Po proschnutí prvního nát�ru, cca za 24 hod povrch lehce 
p�ebrousíme jemným brusným papírem hrubosti cca 250. Odstraníme prach po broušení, po zaschnutí prvního 
nát�ru aplikujeme druhý nát�r ne�ed�nou barvou. 

 


