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TYP BARVY  Alkydovo-olejová barva na dřevěné povrchy.  
 
UŽITÍ Na dřevěné povrchy, např. veškerá venkovní obložení, ploty, okenní rámy apod. Není 

vhodná na disperzní barvy. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
Netěkavé látky cca 60 vol.% 
 
VOC EU VOC (kat A/d): 300 g/l. VOC výrobku max. 300 g/l 
 
Praktická spotřeba 5-8 m2/l 
 
Hustota 1,2 g/ml 
 
Doba schnutí, +23°C 
- proti povětrnosti za 6 hod 
- další vrstva za 1 den 
 Ve vlhku a chladu se proces schnutí prodlouží. 
 
Ředidlo,  TEKNOSOLV 1621 
mytí pomůcek 
 
Konečný efekt Pololesk 
 
Odstíny Vzorkovník venkovních odstínů 
 
Odolnost povětrnosti Dobrá. 
 U olejových barev je typické vlivem času změna lesku a odstínu. 
 
Balení Báze 1: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l 
 Báze 3: 0,9l, 2,7l 9l 
 
VAROVNÉ ZNAČENÍ Viz. Bezpečnostní list 

Pozor! Vzhledem k možnosti samovznícení je třeba obal se zbytky barvy a použitý 
absorpční materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách a v ponoru. 
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POKYNY PRO POUŽITÍ 
Příprava povrchu a  
podkladový nátěr NOVÝ POVRCH: 
 Povrch ošetřete (alespoň impregnace a podklad) co nejdříve.  

Z povrchu odstraníme odlupující se části, špínu, prach a plísně. V případě potřeby 
použijeme přípravek RENSA FACADE.  
Na povrch naneseme impregnaci WOODEX BASE, necháme schnout 1 den. Podklad 
provedeme barvou PUUPOHJA. 
Kovové části omyjeme ředidlem TEKNOSOLV 1621 a natřeme antikorozní barvou 
FERREX. 
DŘÍVE NATŘENÝ/ STARÝ POVRCH: 
Ztrouchnivělá prkna vyměníme za nová. S povrchu odstraníme všechny odlepující se 
části. Lesklé povrchy zdrsníme broušením. Pokud je na povrchu silná vrstva starých 
nátěrů, je vhodné ji odstranit ocelovým kartáčem nebo škrabkou, i když povrch 
působí zachovale. Tím vylepšíme přilnavost nového nátěru. Povrchy omyjeme 
přípravkem RENSA FACADE a důkladně opláchneme. Obnažená místa natřeme 
barvou PUUPOHJA. Neošetřené staré dřevo můžeme naimpregnovat WOODEX BASE. 
Kovové části omyjeme ředidlem TEKNOSOLV 1621 a natřeme antikorozní barvou 
FERREX. 
 

Vrchní nátěr Abychom získali jednolitý povrch, připravíme si do nádoby dostatečné množství 
barvy. Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů. 

 Barvu pečlivě promícháme a naneseme štětcem, štětkou či stříkáním v 1-2 vrstvách. 
 
Podmínky při natírání Povrch musí být suchý. 

 Vlhkost dřeva smí být max. 20% z váhy suchého dřeva. Při práci má být teplota 
vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%. 
Vyvarujeme se natírání na přímém slunci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen 

uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd.Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a 

okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. 

Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě. 


