
 
 

                                 POVETERNOSTNE STÁLA  BEZFAREBNÁ  OCHRANNÁ    
LAZÚRA,  tzv. TEKUTÝ DÁŽDNIK  

 

 

 
  

Poveternostne stála , bezfarebná povrchová 
ochrana pre nové a staré nátery dreva v 
exteriéri 

 
Používa sa ako bezfarebná, vodu odpudzujúca 
Následná úprava farebných krycích a 
lazurovacích náterov, ktoré sú vystavené 
priamemu pôsobeniu poveternosti. 
Kvapky dažďa sa na takto ošetrenom povrchu 
chovajú ako perly, ľahko odteču, povch zostáva 
tak suchý. Tento tzv ASS – ochranný systém 
zaručuje trvalú ochranu po dobu až 10 rokov a 
je všestranne použiteľný a obľúbený. 

  
Bez     s              

 
 ochranný náter pre farebné a lazúrovacie 

nátery výrobkov z dreva v exteriéri 
 priedušný s otvorenými pormi, (nevytvára 

nepriedušný film) 
 vodu odpudzujúci 
 vynikajúca priľnavosť k podkladu vďaka 

chemickému zakotveniu  (tzv ASS – 
komplex )   

 chráni a ošetruje farebné nátery  
 vodou riediteľný, bez chem. rozpušťadiel 
 jednoduchá aplikácia 
 vysoká vydatnosť 

 
 

    
 Ochranný náter s   

 
Hodvabne matný ochranný náter PerlColor  
a SatinColor 
 

 
Matný ochranný náter 
 

 
Bezfarebný ochranný náter so UV ochranou 
(tzv.SUNBLOCKER) pre zvýšenie svetlostalosti 

 

Výhradný dovozca a distribútor pre SR a ČR:   
  RENOJAVA s.r.o. Prešov, Ul. Bulharská 26, 080 01 PREŠOV 
   www.renojava.sk,  renojava@renojava.sk  
  Tel. a fax: 00421-51-7721789, 7722509   Mobil:   00421-905651297  
 



                    
   

TECHNICKÝ LIST   Výrobok: č. 20.648                 
    č. 20.649    
    č. 20.650              

 

Fixačný vodu odpudzujúci prostriedok s polymernou 
živicou Chemické zloženie  

Po zaschnutí bezfarebný Farebné odtiene 

Hodvabný mat/ mat Stupeň lesku 
Čas potrebný na hydrophobizáciu 4h až 6h pri  
+20°C Schnutie 

Nepoužíva sa Zápalný bod  

12 Sek. / DIN 4mm Viskozita 

1.03 kg / l Špecifická hmotnosť 

Neškodlivý Trieda škodlivosti 

Žiadné nebezpečie! ADR-preprávne podmienky 

Pri likvidácii nakladať ako s nebezpečným odpadom Likvidácia 
V neotvorených obaloch min. 12  mesiacov pri 
teplote +22°C Životnosť  

¾  alebo  1 kg / 2,5 kg / 5 kg / 25 kg / 1000 kg Balenie 

neriediť  natierať, valčekovať, alebo striekať Spracovanie 

80 – 130 g/m2 pri  novom dreve Spotreba 

Voda, CLEAN-UP čistič, alebo univerzálny čistič SE Čistenie použitého náradia 

Nevylievať do pôdy ani do povrchových vôd  BAG T Nr. / BUWAL Nr. 
Pozri výstražné označenie na etikete obalu s týmto 
produktom. Chrániť pred deťmi. Bezpečnostné predpisy 
Dodržiavať bezpočnostno technické predpisy platné 
pre chemické látky a prípravky (SUVA). SUVA 

 
 

Spracovanie    Podklad musí byť zbavený prachu, živice a iných 
                                                                nečistôt 
 
Skladba náterov    Prirodzene zaťažené drevo na fasádach a iných  
                                                                výrobkoch: 
      1 x PerlColor®

      1 x AquaStop®  ako tekutý dáždnik 
 


