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Decking Stain
Vodou  riediteľná lazúra na podlahy

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý a zbavený nečistôt. 
Hlavičky klincov alebo skrutiek musia byť dobre zatlčené do dreva 
a pozatierané vhodným tmelom na drevo. Nové alebo neošetrené 
drevo ošetrite vhodným transparentným napúšťadlom na drevo. Z už 
lakovaného dreveného povrchu odstráňte vrstvy starých náterov alebo 
laku odstraňovačom starých náterov podľa návodu uvedenom na 
obale. Následne pokračujte ako pri novom dreve. 

CHARAKTERISTIKA

Decking Stain je vysokokvalitná vodou riediteľná lazúra špeciálne 
určená na dlhodobú ochranu neošetrených ako už aj natieraných 
drevených podláh proti poveternostným vplyvom v exteriéri. Obsahuje 
prírodný vosk, ktorý vytvára voduodpudzujúci povrch odolný voči 
praskaniu a olupovaniu. Náter zafarbuje drevo a poskytuje tvrdý matný 
povrch s dlhoročnou ochranou pred plesňami a hubami. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.  S24/25 Zabráňte kontaktu 
s pokožkou a očami. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď 
ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 
S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom 
vody a mydlom alebo iným vhodným umývacím prostriedkom. S51 
Používajte len na dobre vetranom mieste.

 OBSAH VOC

Nízky obsah VOC (prchavých organických látok) 0.3 – 7.99 %

A/e, max. hraničná hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobok 
obsahuje max. 10g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota výrobku:  1,01 – 1,04 kg/dm³

BALENIE (L)

2,5

RIEDENIE

Neriedi sa.

PREPRAVA A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití  obal dôkladne 
uzatvorte a uložte alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo 
dôjsť k úniku produktu.

Zvyšky výrobku:  0 08 01 12 odpadové farby a laky, iné ako uvedené 
v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 obaly z kovu.

Obaly znečistené: N 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.

CHRÁŇTE PRED MRAZOM.

ŠKÁLA FARIEB

Rich Teak ( Sýty teak), Chestnut Brown (Gaštanová hnedá), Natural Oak 
(Prírodný dub),  Spanish Cedar (Španielsky céder).

POUŽITIE

Je určená na drevené podlahy a terasy v exteriéri. 

Priemerne 12 m² z 1 litra lazúry v závislosti od nasiakavosti 
a typu povrchu.

VÝDATNOSŤ

DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk po 1 – 2 hodinách. Nanášanie 
ďalšej vrstvy po 4 hodinách.

4
hod

APLIKÁCIA

Náter pred aplikáciou dobre premiešajte. Aplikujte 
rovnomerne štetcom v smere vlákien a venujte pozornosť 
kresbám priečneho rezu. Na drevo ošetrené priesvitným 
napúšťadlom aplikujte dva nátery. Na následné úpravy 
bude postačovať jeden náter. Každý rok v miestach 
extrémneho namáhania odporúčame aplikovať náter 
v jednej vrstve. Neaplikujte pri teplote pod 10°C.
Upozornenie: Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej 
farby dreva a od počtu náterov.

ČISTENIE PRACOVNÝCH NÁSTROJOV

Pred čistením odstráňte zvyšky náteru z použitých 
pracovných nástrojov. Znečistené náradie umyte teplou 
vodou a saponátom ihneď po ukončení prác a dôkladne 
opláchnite.


