
Classic Matt 
Woodstain
Syntetická tenkovrstvá lazúra

Syntetická tenkovrstvá lazúra, špeciálne vyvinutá na ľahko 
udržiavateľné ochranné nátery určené na hrubo opracované 
a hladké drevo v interiéri a exteriéri. Ideálna na nové alebo 
neošetrené drevo, kde vytvára matný mikroporézny film, kto-
rý odoláva praskaniu, vzduchovým bublinám a olupovaniu 
náteru. Vhodná aj ako súčsť systému s hrubovrstvou lazúrou 
Satin Woodstain, kde zabezpečuje životnosť a ochranu  
5 rokov. Vhodná na krovy, terasy, podhľady, rezivo, oplotenie, 
dvere, okná, nábytok, záhradný nábytok a pod. 

POUŽITIE

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať 
vzduchové bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte štetcom 
rovnomerne v smere vlákien po celej ich dĺžke a venujte po-
zornosť kresbám priečneho rezu. Nové, neošetrené, mäkké 
drevo sa odporúča najprv napustiť vhodným bezfarebným 
napúšťadlom. Na dosiahnutie maximálnej možnej ochra-
ny následne aplikujte minimálne 2 až 3 nátery lazúry. Me-
dzi jednotlivými vrstvami povrch zľahka prebrúste. Povrch 
očistite od prachu napr. vlhkou handrou alebo špongiou.   
Na dosiahnutie požadovanej životnosti sa môže aplikovať 
lazúra samostatne v 2 -3 náteroch alebo ako súčasť systému  
1 vrstva lazúry Matt a 2 vrstvy Satin. Neaplikujte pri teplotách  
pod + 5°C a pri vysokých teplotách na priamom slnku.
Upozornenie: Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej farby 
dreva a od počtu náterov.
Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác príprav-
kom White Spirit. 
Náradie pre aplikáciu - štetec so syntetickými vláknami

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ  
PROSTRIEDKY

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%
Suchý na dotyk: po 2 - 4 hodinách
Pretierateľný : po 16  hodinách
Úplne suchý:  po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu 
schnutia.

DOBA SCHNUTIA
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VLASTNOSTI

•	 Odolná voči UV žiareniu, praskaniu a olupovaniu
•	 Zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva
•	 Dlhodobo chráni, preniká hlboko do štruktúry dreva a predlžuje život-

nosť natieraného povrchu
•	 Umnožňuje drevu dýchať a zabraňuje jeho spráchniveniu

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospa-
losť alebo závraty. P1O1 Ak je potrebná lekárska pomoc, 
majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Ucho-
vávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu 
tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. P235 Uchovávajte v chlade. 
P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P280 Noste ochranné ruka-
vice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. P304+-
P340+P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý 
vzduch a  nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní 
pohodlné dýchanie. P403 Uchovávajte na dobre vetranom 
mieste. P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miest-
nymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Obsah nebezpečných látok: Bezfarebná: Ťažký benzín 
(ropný), hydrogenovaný, ťažký >=25-<50%; destiláty (rop-
né); hydrogenačne rafinované ľahké 3- < 5%. Obsahuje ok-
tilinón (ISO) butanón – oxím, bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-pi-
peridyl) sebacate,- [3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives  
a  - [3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Môže vyvolať 
alergickú reakciu. Farebné odtiene: Ťažký benzín (ropný), 
hydrogenovaný, ťažký >=25-<50%; destiláty (ropné); hydro-
genačne rafinované ľahké  < 10%. Obsahuje oktilinón (ISO) 
a  butanón – oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Opako-
vaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie 
pokožky.
Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu 
VOC je 400 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 
400g/l VOC v stave pripravenom na použitie.
Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsa-
hujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. 
Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu. 
UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová sku-
pina: III, Názov pre prepravu: farba.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

TECHNICKÝ LIST

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, 
zbavený nečistôt a prachu. Prípadné plesne či lišaje ošetrite 
napúšťacím ochranným prípravkom. Vrstvy starých nepriľna-
vých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia zbrúste jemným 
brúsnym papierom, povrch očistite od prachu  napr. vlhkou 
handrou alebo špongiou. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným 
tmelom na drevo. Pôvodné vrstvy krycích farieb odstráňte 
vhodným odstraňovačom starých náterov (Odstraňovač sta-
rých náterov z rady Bondex).

PRÍPRAVA PODKLADU

POZOR
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Classic Matt Woodstain
Syntetická tenkovrstvá lazúra

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití 
obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvis-
lej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok 
si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania  
v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dá-
tumu výroby uvedenom na obale.

SKLADOVANIE

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie (L):
Farebné odtiene:

Konečný vzhľad:
Doba spotreby:

0,75; 2,5; 5
Clear (Bezfarebnú variantu nie je možné použiť sa-
mostatne v exteriéri. Iba v kombinácii s farebnými 
odtieňmi.), Teak, Walnut (Orech), Redwood (Sek-
voja), Rosewood (Ružové drevo), Pine (Borovica), 
Medium Oak (Stredný dub), Light Oak (Svetlý dub), 
Mahogany (Mahagón), Jacobean Oak (Jakobínsky 
dub), Antique Pine (Antická borovica). Je možné 
natónovať 42 odtieňov  v Kolorovacích centrách 
Johnstoné s v balení 2,5 a 5 L.
matný
5 rokov

TECHNICKÉ ÚDAJE

•	 Hustota produktu:
•	 Obsah neprchavých 

látok - sušiny:
•	 Výdatnosť:

0,93 g.cm3

52 - 54 % obj.
15 m2/l v jednej vrstve 
v závislosti od druhu dreva  
a spôsobu aplikácie.

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných 
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované  
čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné  
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho nove-
lizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE

CLEAR
bezfarebný

REDWOOD
sekvoja

MEDIUM OAK
stredný dub

ANTIQUE PINE
antická borovica

JACOBEAN OA
jakobínsky dub

TEAK
teak

WALNUT
orech

PINE
borovica

ROSEWOOD
ružové drevo

MAHOGANY
mahagón

LIGHT OAK
svetlý dub
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PRÍLOHY

TÓNOVANÉ ODTIENE

SW01 prírodný dub SW02 oliva SW08 severská borovica SW09 smrekovec SW14 topoľ SW15 jedľa SW16 smrek

SW07 jaseň SW11 céder SW12 gaštan SW13 javor SW24 lipa SW25 levanduľa SW26 višňa

SW10 buk SW03 svetlý orech SW04 dub SW05 lieskový orech SW33 ľadová modrá SW34 akvamarín SW35 modrá svetlá

SW17 breza SW18 jelša SW19 agát SW20 červený (i) SW21 bordó SW22 slivka svetlá SW23 slivka tmavá

SW27 purpur SW28 lila SW29 fialový SW30 zelená lesná SW31 zelený SW32 zelená borovicová SW43 šeď oceľová

SW36 modrá atramentová SW37 modrý SW38 tyrkys SW39 modrá zafírová SW40 teak svetlý SW41 šeď dymová SW42 oliva tmavá
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