TECHNICKÝ LIST
LUXOL ORIGINÁL
1. POPIS VÝROBKU
Luxol Originál je tenkovrstvá lazúra na dekoratívne nátery na drevo s ochranou proti poveternostným
vplyvom a UV žiareniu. Nová receptúra má vylepšené vlastnosti, napr. zvýšenú vodovzdornosť,
vysokú priľnavosť ďalšieho náteru, mechanickú odolnosť ako aj hlbokú penetráciu. Vďaka novej
krémovej konzistencii sa lepšie rozotiera a jednoducho aplikuje. Lazúra vyniká stálym farebným
odtieňom s matným saténovým vzhľadom. Náter neobmedzuje dýchanie dreva a vďaka zníženému
obsahu VOC je tiež šetrnejší k životnému prostrediu. Tenkovrstvá lazúra Luxol Originál je vhodná na
nátery všetkých stavebných súčastí alebo drevených konštrukcií ako sú ploty, dvere, pergoly,
záhradný nábytok, obklady domov, okenice, chaty, chalupy a iné drevené konštrukcie v exteriéri.
Lazúra je vhodná aj na natieranie v interiéri, má minimálny zápach a rýchlejšie schne.
2. ODPORÚČANIE PRE BEZPEČNÚ PRÍPRAVU POVRCHU
Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vznikať prach. Tam, kde je to možné, by malo
byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ nejde zabrániť vystaveniu účinkom pomoci lokálneho
odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.
3. NÁVOD NA POUŽITIE
Na vonkajšie nátery sa odporúča podklad napustiť fungicídnym napúšťadlom LUXOL IMPREGNACE.
Luxol Originál nanášajte na suchý a očistený povrch. Odstráňte prípadnú kôru. Pred použitím obsah
dôkladne premiešajte. Nerieďte. LUXOL ORIGINÁL nanášajte štetcom v smere vlákien. Náter robte pri
stálom a suchom počasí. V interiéri nanášajte 1–2 vrstvy. Na vytvorenie dlhodobej ochrany v exteriéri
nanášajte 2–3 vrstvy. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 8–14 hodín. Suchý na dotyk po
cca 3 hodinách, preschnutý po 24 hodinách. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy náter jemne prebrúste.
LUXOL ORIGINÁL aplikujte pri stálom a suchom počasí pri teplotách 5–30 °C. Pracovné pomôcky
umyte technickým benzínom alebo riedidlom S6006. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac
farby.
Upozornenie:
Reklamáciu farebných odtieňov uznávame len vtedy, ak bol pred realizáciou na objekte vykonaný
skúšobný náter, a ten bol u nás reklamovaný. Pri použití rovnakej výrobnej šarže je zaručený ten istý
farebný odtieň. Farebné odtiene rôznych šarží doporučujeme pred aplikáciou zmiešať vo väčšej
nádobe. Bezfarebný odtien nie je vhodný do exteriéru. Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva
ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame previesť skúšobný náter pred finálnou
aplikáciou.
4. DOBA SCHNUTIA
suchýnadotyk: 3 h
brúsiteľný/druhýnáter: 8–14 h
preschnutý: 24 h
Uvedené data platia pri teplote 20 °C a vlhkosti 50 %. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže výrazne
ovplyvniť rychlosť schnutie.
5. BALENIE
14 odtieňov podľa vzorníku Luxol v baleniach 0,75 l / 2,5 l / 4,5 l / 10 l
6. TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ
11–14 m2/l v jednej vrstve
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7. ČISTENIE NÁRADIA
Riedidlom S6006 alebo iným bežným riedidlom. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.
8. SKLADOVANIE
Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 60 mesiacov
od dátumu uvedeného na obale. Skladujte na suchom mieste pri teplotách 5–30 °C. Chráňte pred
mrazom.
9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC
Osoby a zvieratá by sa nemali zdržovať v ošetrenom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom
neošetrujte drevo v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na
skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami
výrobku odovzdajte v zbernine bezpečného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená
nakladať s nebezpečnými odpadmi.
Pokyny pre prvú pomoc
Pri nadýchaní vyjdite na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a
zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným čistiacim
prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte
lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihneď vyhľadajte lekára.
Bezpečnostné vety:
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste.
Hustota: 0,91–0,96 g/cm3
VOC: 0,386 kg/kg
TOC: 0,348 kg/kg
obsah neprchavých látok (sušiny): 19,55 % obj.
EU hraničná hodnota VOC kat. A (e) OR: 400 g/l.
Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 399 g/l.
10. DISTRIBÚTOR
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK
Kopčianska 65
851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558
www.luxol.sk
11. DÁTUM VYDANIA
november 2012
Údaje odpovedajú naším súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy
a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich technických poradcov.
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