
VLASTNOSTI

•Ochrana a dekorácia dreva so životnosťou 3 roky

•Vynikajúce penetračné schopnosti s hĺbkovou ochranou

•Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, vysoko účinný UV filter

•Rýchloschnúca a bez zápachu

POUŽITIE

Vodou riediteľná tenkovrstvá akrylátová lazúra určená na 
ochranné a dekoratívne nátery, plotov, štítov, dverí, podhľadov, 
záhradného nábytku, pergol, drevených obložení, zrubov, chát, 
včelích úľov a pod., na vonkajšie a vnútorné použitie najmä na 
mäkké drevo. Lazúra je mimoriadne vhodná na nové aj renovačné 
nátery, kde preniká hlboko do štruktúry dreva a reguluje jeho 
vlhkosť, čím zabraňuje jeho krúteniu a praskaniu. Receptúra je 
vhodná aj na nátery hračiek a detského nábytku.

PRÍPRAVA PODKLADU 

Všetky podklady musia byť pevné, suché, čisté, zbavené živice, 
vosku a mastnôt.
Drevo - povrch musí byť očistený, odmastený a obrúsený brúsnym 
papierom č. 80 - 100. Na tmavšie (šedé) miesta odporúčame 
použiť Bondex Renovation (čistiaci prostriedok na zašednuté 
drevo). Všeobecne by sa mal takto pripravený povrch čo najskôr 
natrieť, aby nedošlo k jeho degradácii. Vlhkosť dreva max. 12 %.
Staré nátery - povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt 
a prebrúsený brúsnym papierom č. 100 - 120. Poškodené miesta, 
na ktorých už nie je pôvodný náter je potrebné prebrúsiť až na 
zdravé drevo a ošetriť napúšťadlom na drevo BALAKRYL.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzducho-
vé bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte na čistý, vybrúsený, vosku, 
mastnoty a živice zbavený podklad v 2 - 3 vrstvách v intervale 2 - 
4 hodín. Na vonkajšie, viac namáhané nátery použite BALAKRYL 
NAPÚŠŤADLO - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na 
etikete prostriedku. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev lazúry 
je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsnym papierom (č. 120 - 
150). Pri zvýšených požiadavkách na vzhľad náteru je brúsenie 

nevyhnutné. Táto úprava sa odporúča najmä pre mäkké dreviny 
(borovica, smrek, jedľa a pod.). Pre zvýšenie mechanickej odolnos-
ti v interiéri je možné povrchovú úpravu dokončiť prelakovaním 
lakom z rady Balakryl (Sportakryl, Polyurex). 
Tepolota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna 
vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia než 75 %. Povrch nesmie byť 
mokrý ani pokrytý námrazou. 
Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení 
práce ihneď umyť vodou.
Na povrchy vystavené poveternosti používajte iba pigmen-

tované odtiene (bezfarebný je určený len do interiéru).

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetic-
kých štetín, pneumatické striekanie.
Pneumatické striekanie: Riedenie 0 % vody
 Tryska 1,2 - 1,8 mm
 Tlak vzduchu 0,25 - 0,30 MPa

DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Úplne suchý: po 12 hodinách
Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva spomaľujú 
zasychanie.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. 
Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiah-
nutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití 
a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. P101 Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Obsahuje reakčnú 
zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 
247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1), 1,2-

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg*; 9 kg* (* len vybraté odtiene)
Farebné odtiene: bezfarebný**, borovica** (** taktiež bázy na 
 tónovanie), orech, palisander, dub, pínia, mahagón,
 teak. Je možné natónovať do 60 odtieňov na prianie 
 zákazníka. Finálna farebnosť a sýtosť odtieňov sa 
 môže odlišovať od vzorkovnice vzhľadom na druh 
 a štruktúru dreva a počet natretých vrstiev.
Konečný vzhľad: matný
Výdatnosť: 12 – 18 m²/kg v 1 vrstve v závislosti od druhu, 
 štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.
Doba spotreby: 2,5 roka

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Hustota produktu: 1,00 g.cm-3

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 15 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,0009 – 0,0015 kg/kg produktu
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benzizotiazol-3(2H)-ón, ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives 
a α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Môže vyvolať alergickú 
reakciu. Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu 
VOC je: 400 g/l (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne 
11 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.
Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov 
k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie 
na www.balakryl.sk.
Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako 
uvedené v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. 
Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený 
obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené 
obcou.

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až 
+35°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte 
v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok 
si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom 
obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Chráňte pred mrazom!

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené 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 
nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k pred- 
pokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. 
Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk. 

Dátum poslednej revízie 2/2017

PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE

TÓNOVANÉ ODTIENE
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BLK 001 BLK 031BLK 016 BLK 046

BLK 002 BLK 032BLK 017 BLK 047

BLK 003 BLK 033BLK 018 BLK 048

BLK 004* BLK 034BLK 019 BLK 049*

BLK 005 BLK 035*BLK 020 BLK 050

BLK 021 BLK 036 BLK 051BLK 006*

BLK 011 BLK 041BLK 026 BLK 056

BLK 012 BLK 042BLK 027 BLK 057

BLK 022 BLK 037 BLK 052BLK 007*

BLK 023 BLK 038 BLK 053*BLK 008

BLK 024 BLK 039 BLK 054BLK 009

BLK 025 BLK 040BLK 010 BLK 055

BLK 013 BLK 043BLK 028 BLK 058

BLK 014 BLK 044BLK 029 BLK 059

BLK 015

* len do interiéru

BLK 045BLK 030 BLK 060

bezfarebný

borovica

dub

pínia

teak

orech

palisander

mahagón
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