
Satin Woodstain

Syntetická silnovrstvá lazura

Syntetická silnovrstvá lazura, speciálně určená na hladké 
dřevěné povrchy, kde vytváří pevný, dobře přilnavý a mikro-
porézní film se sametovým vzhledem. Lazura je odolná vůči  
nepříznivým povětrnostním vlivům s předpokládanou ži-
votností a ochranou 5 let. Vhodná na měkké i tvrdé dřevo  
na dveře, okna, podbití, zahradní nábytek a podobně, hlavně  
v exteriéru, ale i v interiéru.

POUŽITÍ
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VLASTNOSTI

•	 Odolná vůči UV záření, praskání a olupování
•	 Zvýrazňuje přirozenou strukturu a krásu dřeva
•	 Dlouhodobě chrání, proniká hluboko do struktury dřeva a prodlužuje 

životnost natíraného povrchu
•	 Certifikace BBA – 5 letý ochranný systém

H226 Hořlavá kapalina a páry. P101 Je-li nutná lékařská po-
moc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchová-
vejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, jiskrami, 
otevřeným ohněm a horkými povrchy. Zákaz kouření. P235	
Uchovávejte v chladu. P280 Používejte ochranné rukavi-
ce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P303+-
P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kon-
taminované části oděvu okamžite svlékněte. Opláchněte kůži 
vodou nebo osprchujte. P403 Skladujte na dobře větraném 
místě. P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi míst-
ními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Obsah	nebezpečných	látek: benzinová frakce (ropná), hyd-
rogenovaná těžká >=10-<20%; destiláty (ropné), hydrogenova-
né, lehké >= 10 - <25%. Obsahuje octhilinone (ISO) a butan 
- 2- on oxim ( pro barevné odstíny); + bis (1,2,2,6,6 - pentame-
thyl-4-piperidyl sebacate, -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivati-
ves (bezbarvý odstín). Může vyvolat alergickou reakci.
Obsah	VOC:	A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC
je: 400 g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 400 g/l
VOC ve stavu připraveném k použití.
Zbytky	výrobku:	N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly čis-
té: O 15 01 04 Kovové obaly.
UN číslo: 1263, Třída nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III.
Název pro přepravu: barva.

BEZPEČNOST	PŘI	PRÁCI	A	EKOLOGIE

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzdu-
chové bubliny). Neředěnou lazuru aplikujte rovnoměrně štět-
cem ve směru vláken po celé jejich délce. Věnujte pozornost 
kresbám příčného řezu. Nové, neošetřené, měkké dřevo se 
doporučuje napustit vhodným bezbarvým napouštědlem. 
Pro dosažení maximální ochrany následně aplikujte minimál-
ně 2-3 nátěry lazury. Mezi jednotlivými nátěry povrch lehce 
přebruste. Povrch zbavte prachu např. vlhkým hadrem nebo 
houbou. V extrémně nepříznivých povětrnostních podmín-
kach aplikujte 1 vrstvu lazury Matt a 2 vrstvy Satin. 
Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí na původní barvě 
dřeva a na počtu nátěrů. Znečištěné nářadí omyjte ihned  
po skončení prací přípravkem White Spirit.
Nářadí	pro	aplikaci	lazury - štětec se syntetickými vlákny

APLIKACE	A	DOPORUČENÉ	PRACOVNÍ	PROSTŘEDKY

Při	teplotě	20°C	a	rel.	vlhkosti	vzduchu	50%
Suchý na dotek: po 2 - 4 hodinách
Přetíratelný: po 16 hodinách
Zcela suchý: po 24 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

DOBA	SCHNUTÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal 
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé polo-
ze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek	si	uchová-
vá	při	předepsaném	způsobu	skladování	v	uzavřeném	
obalu	užitné	vlastnosti	5	let	od	data	výroby	uvedeném	
na	obalu.	

SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÝ	LIST

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, 
zbavený nečistot a prachu. Vrstvy starých nepřilnavých ná-
těrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným, brusným  
papírem. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelem na dře-
vo. Původní vrstvy starých nátěrů odstraňte vhodným odstra-
ňovačem BONDEX Odstraňovač starých nátěrů.

PŘÍPRAVA	PODKLADU

VAROVÁNÍ
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INFORMACE	O	PRODUKTU

Balení	(L):
Barevné	odstíny:

Konečný	vzhled:
Doba	spotřeby:

0,75; 2,5; 5
Clear (Bezbarvou variantu nelze použít samostat-
ně do exteriéru. Pouze v kombinaci s barevnými 
odstíny.), Teak, Walnut (Ořech), Redwood (Sekvoj), 
Rosewood (Růžové dřevo), Pine (Borovice), Me-
dium Oak (Dub střední), Light Oak (Dub světlý), 
Mahogany (Mahagon), Jacobean Oak (Dub jako-
bínský), Antique Pine (Antická borovice).
Natónovat je možné 42 odstínů na Kolorovacích 
centrech Johnstoné s v balení 2,5 a 5 L.
matný
5 let

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Obsah	netěkavých		

látek	–	sušiny:
•	 Vydatnost:

0,93 g.cm3

52 - 53% obj.
15 m2/l v jedné vrstvě 
v závislosti na druhu dřeva 
a způsobu aplikace.

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny 
na základě laboratorních poznatků a našich odborných zku-
šeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co 
možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně  a řemeslně 
správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, 
zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných 
podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.

Datum poslední revize 2/2016

OSTATNÍ	INFORMACE

PŘÍLOHY

HOTOVÉ ODSTÍNY

CLEAR
bezbarvý

REDWOOD
sekvoj

MEDIUM OAK
dub střední

ANTIQUE PINE
borovice antik

JACOBEAN OAK
dub jakobínský

TEAK
teak

WALNUT
ořech

PINE
borovice

ROSEWOOD
růžové dřevo

MAHOGANY
mahagon

LIGHT OAK
dub světlý
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PŘÍLOHY

TÓNOVANÉ ODSTÍNY

SW01 dub přírodní SW02 oliva SW08 borovice severská SW09 modřín SW14 topol SW15 jedle SW16 smrk

SW07 jasan SW11 cedr SW12 kaštan SW13 javor SW24 lípa SW25 levandule SW26 višeň

SW10 buk SW03 ořech světlý SW04 dub SW05 ořech lískový SW33 modř ledová SW34 akvamarín SW35 modř světlá

SW17 bříza SW18 olše SW19 akát SW20 červený (i) SW21 bordó SW22 švestka světlá SW23 švestka tmavá

SW27 purpur SW28 lila SW29 fialový SW30 zeleň lesní SW31 zelený SW32 zeleň borovicová SW43 šeď ocelová

SW36 modř inkoustová SW37 modrý SW38 tyrkys SW39 modř safírová SW40 teak světlý SW41 šeď kouřová SW42 oliva tmavá


