
Shed & Fence 
Treatment
Rýchloschnúca tenkovrstvá lazúra

Špeciálny prípravok s vysokou odolnosťou voči poveternost-
ným vplyvom, určený na ochranu a dekoráciu hrubo opraco-
vaného aj hladkého dreva v exteriéri. Vytvára matný vodeod-
pudivý povrch odolný voči vyblednutiu s 3 ročnou farebnou 
stálosťou. Chráni drevo proti škodlivým účinkom UV žiarenia 
a po zaschnutí nie je škodlivý ani pre zvieratá či rastliny. 
Vhodný na ploty, drevené obloženia, pergoly, prístrešky, kôl-
ne a všetky drevené konštrukcie.

POUŽITIE

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, 
zbavený nečistôt a prachu. Vrstvy starých náterov ako sú far-
by, laky alebo vosky odstráňte. Prípadné plesne, huby či mach 
je potrebné odstániť mechanicky a chemicky. 

PRÍPRAVA PODKLADU

Obsah pred aj v priebehu aplikácie dôkladne rozmiešajte 
(nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte 
rovnomerne štetcom alebo valčekom v smere vlákien.
Na nové, tvrdé drevo postačuje jeden náter, staré alebo po-
rézne drevo si vyžaduje dva nátery. Neaplikujte na vlhké dre-
vo a nenatierajte pri nižšej teplote než 10°C alebo vo vlhkých 
podmienkach (počas dažďa).
Upozornenie: Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej farby 
dreva a od počtu náterov. Znečistené náradie umyte teplou 
vodou a saponátom ihneď po skončení prác. 
Náradie pre aplikáciu - štetec so zmesou syntetických  
a prírodných vlákien

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ  
PROSTRIEDKY
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VLASTNOSTI

•	 Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
•	 Farebná stálosť po dobu 3 rokov
•	 Voduodpudzujúci povrch, odolný voči vyblednutiu
•	 Neškodí zvieratám ani rastlinám

P1O1 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Tento produkt obsahuje algicid a môže byť pri požití zdraviu 
škodlivý. 
Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú 
reakciu.
Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC 
je 130 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 3g/l 
VOC v stave pripravenom na použitie.
Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky, iné ako 
uvedené v 08 01 11. 
Obaly čisté: O 15 01 02 Obaly z plastu

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

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

DOBA SCHNUTIA

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.
CHRÁŇTE PRED MRAZOM.

SKLADOVANIE

TECHNICKÝ LIST
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Shed & Fence Treatment
Rýchloschnúca tenkovrstvá lazúra

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie (L):
Farebné odtiene:

Konečný vzhľad:
Doba spotreby:

5
Ebony* (Eben), Rustic Red (Rustikálna červená), 
Light Brown (Svetlo hnedá), Green* (Zelená), Dark 
Oak (Tmavý dub), Dark Chestnut (Tmavý gaštan), 
Acorn gold (Žaluď zlatý)
* Je možné dodať na objednávku
matný
5 rokov

TECHNICKÉ ÚDAJE

•	 Hustota produktu:
•	 Obsah neprchavých 

látok - sušiny:
•	 Výdatnosť:

1,00 - 1,03 g.cm3

52% obj.
6m2/l v jednej vrstve -  
na rezive 
12m2/l v jednej vrstve  
- na hladko opracovanom 
dreve
V závislosti na povahe  
a poréznosti dreva.

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené 
na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skú-
seností 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 5/2016

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE

ACORN GOLD
žaluď zlatý

DARK CHESTNUT 
tmavý gaštan

DARK OAK
tmavý dub

GREEN
zelená

LIGHT BROWN  
svetlá hnedá

RUSTIC RED
rustikálna červená

EBONY
eben
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