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INTERIÉR
vodouředitelné

kyselinoutvrdnoucí

transparentní

transparentní

pigmentované

pigmentované

vosky

EXTERIÉR

oleje

mořidla
ST 910
ST 711

UV

vodouředitelné

olej

larurový systém

pigmentový systém

EXTERIÉR

lazurovací systém

pigmentovaný systém

zvýraznění textury dřeviny

plně krycí barva

olej

Ute Olja/34126
silno-vrstvý

tenko-vrstvý

***

impregnace
» alkyd-olej
» vodou-ředitelná

impregnace
» alkyd-olej
» vodou-ředitelná

» transparentní
» barevné odstíny

fasádní lazura/WF 771
» transparentní
» barevné odstíny

základ

vrch
vodou-ředitelný
» bílý
» v odstínech RAL, NCS

lak / WF 965
» transparentní
» přitónovaný ´Walnut´

údržba / WV 804

* na terasy, pochůzné rošty
* ! nebezpečí samovznícení

bílý, vodou-ředitelný

lazura / WP 566

* ochrana proti vlkhosti
* štětec, váleček, stříkání

impregnace
» alkyd-olej
» vodou-ředitelná

* olej/alkyd

údržba / WV 804

EXTERIÉR

lazurový systém

impregnace

lazura

Woodseal Grundolja/1050-001001 (10115)
***

* transparentní olejovo-alkydové napouštědlo
* vysoká ochrana proti vlhkosti a hnilobě
* máčení, natírání

* ! riziko samovznícení

pigmentový systém

impregnace

lak

(jako u lazurovéh systému)

lazura WP 566

ZÁKLAD

----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

» v odstínech dle vzorníku
Douglas, Walnut, Red/Walnut,
Pine, Kastanj, Red, Mahagony, Green,
Black, Teakbrown, Nutbrown,
Brown/black, Yellow

Winflex P235/5200-781001

lak WF 965

***

--------------------------------------------------

* univerzální vodou-ředitelný

***

* rychle-schnoucí akrylát

akrylátový základ

* kvalitní, vodě odolný a elastický povrch

* ochrana proti vlkhosti

* základní akrylátový lazurovací lak

* stříkání

* rychle-schnoucí, flexibilní ,

* stříkání, máčení, polévání , štětcem

* úplně vyzrává po cca 3 týdnech

***

snadno brousitelný

* pozitivní vzhled,
WF 567

* stříkání

zdůraznění textury dřeva

***

* vodou ředitelný lazurovací základní impregnační
nátěr k ochraně před odráním a hnilobou staticky
nenamáhaných
* konstrukčních dílů z dřeva bez kontaktu se zemí
* připraven jako hotový k použití
* penetrace do hloubky
* dobrý odtok
* barvící

VRCH

fasádní lazura WF 771

--------------------------------------

WF 3310-03-35

----------------------------------------------------------------------------------------

» v odstínech dle vzorníku

» odstíny RAL a NCS

***

***

* ´tenko-vrstvá´ lazura

* vodou-ředitelný akrylát

* na podhledy a obložení

* rychles-chnoucí, tvrdost povrchu,

* natírání

dobré vlastnosti pro stohování
* stříkání

Aqua Grundolja/5050-002001 (46166)
***

fasádní lazura WF 9810-46-25

* vodou-ředitelný olej
* ochran proti vnikání vlhosti do dřeva
* polévání, máčení,
* ! riziko samovznícení

» v odstínech dle vzorníku
***

* ´středně-vrstvá´ lazura
* na podhledy a obložení
* natírání

údržba / WV 804
*****

* čistící prostředek, který velmi účinně odstraňuje nečistoty, mastnotu apod.
* emulzní prostředek určený k oživení vzhledu a ochraně povrchové úpravy

INTERIÉR

vosky

oleje

mořidla

UV

Waxo Line Naturel / 3025-015001 (46600)
***

* transparentní, matný, vodou-ředitelný,

Sealing Oil / 1000-005009 (58836)
***

* čirý, rostlinný, na vzduchu schnoucí

modifikovaný
* snadno obnovitelný,
zachování přirozeného vzhledu dřeviny
* stříkání, clonování
* po aplikaci nutno přebrousit,
po zaschnutí vykartáčovat

ST 711 TINTEXTM Stains
***

* zvýrazňuje texturu dřeva, dobrá vodě-odolnost

* rozpouštědlová, z mikromletých pigmentů

* štětec, houbička, váleček

* zdůrazňují texturu dřeva, nezvedají dřevní
vlákna, dobrá světlostálost, rychle-schnoucí

technologie je stanovena
individuálně, dle
konkrétních podmínek na
UV-lince zákazníka

* stříkání, navalování, event. máčení, vtírání

* i pro přímé barvení NC, KT nebo PUR laků
* nutno dokončit lakem, olejem nebo voskem

Waxo Line Lack
***

* transparentní, matný, vodou-ředitelný,
modifikovaný
* snadno obnovitelný
zachování přirozeného vzhledu dřeviny
* lepší plnění, větší odolnost
* stříkání, clonování
* po aplikaci nutno přebrousit,

po zaschnutí vykartáčovat

ST 910 TINTEXTM Stains
***

* univerzální (rozpouštědlová i vodou-ředitelná)
* vytvářejí pozitivní vzhled, dobrá světlostálost, rychle-schnoucí
* stříkání, navalování, event. máčení, vtírání
* i pro přímé barvení NC, KT , PUR laků, resp. H2O
* nutno dokončit lakem, oleje nebo voskem

INTERIÉR
kyselinou-tvrdnoucí

vodou-ředitelné

transparentní

Aqua Interior

transparentní

pigmentované
základ

vrch

ELS 125/2050-021201

***

* rychle-schnoucí,
dobrá smáčivost

* stříkání, clonování

***

* tixotropní akryl
v různých lescích

* větší odolnost proti
barevným změnám
* stříkání

vrch

***

* tixotropní

Aqua Täck Surf

Supercryl TX

***

***

* bílý, matný akrylát
* vysoký obsah
sušiny

Supercryl

základ

(52225)

* tixotropní akrylát
v různých lescích

pigmentované

* bílý,
tixotropní akrylát

alkyd/amino-pryskyřice
* vysoký obsah sušiny
* použití jako základ i vrch

* rychle-schnoucí,

IP 200 Primer

TX 200

2100-751001 (54115)

2150-751401 (47211)

***

* tixotropní
alkyd/amino-pryskyřice

* dobrá krycí

vytváří bohatý,

* dobrá krycí

schopnost,

matný, tvrdý a

schopnost,

vysoká přilnavost

odolný povrch

* stříkání, clonování

(zvláště proti
promáčknutí)
* stříkání

velmi dobré
AB-LACQUER 25/2050-001251
***

* nežloutne

alkyd/amino-ryskyřice
* světlu odolný
* použití jako základ i
vrch

brousící vlastnost
* vhodný zvláště
pro MDF-desky

***

* alkyd/amino-pryskyřice
* rychle-schnoucí,
nízké emise

formaldehydu

