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SunCare 800®                                 bez Sun Care 

Svetlostála impregnácia s extrémne vysokým UV 
ochranným faktorom pre drevo v interiéri 
 
SunCare 800® redukuje účinok a dlhodobo  chráni 
proti pôsobeniu UV,  zabráňuje žltnutiu a stmavova-
niu dreva, hlavne u svetlých drevín – smrek, jedľa, 
borovica. 
 

SunCare 800® je vysoko aktívny stabilizátor sfarbo-
vaniapri prirodzenom zaťažení  prírodného i vybie-
leného dreva v interiéri. 
Počas reakcie s drevom môže dôjsť k jemnému 
sfarbeniu do jemne červena, alebo zelena, toto 
sfarbenie sa stratí pôsobením denného svetla. 

 
SunCare 800® +       SUNBLOCKER-LACK PU-70 

SunCare 800®

• jednoduchá práca s vodou riediteľným pro-
duktom 

• musi sa naniesť priamo  na drevo, nevytvára 
žiadný film 

• efektívna ochrana protizažltnutiu dreva 
• tento produkt je na vodnej báže, preto ako 

následný náter pre jeho stabilizáciu proti 
vplyvu vody je potrebné naniesť  JET FINISH, 
alebo AQUA STOP 

• nerovnomerné zafarbenie dreva vplyvom 
rôzného dopadu slnečných lúčov sa týmto 
produktom značne zmierni 

 

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  



 
SunCare 800 WF®                           White-Finish 

SunCare 800® svetlo stála ochrana pre výrob-
ky zo svetlých drevin ako sú 
nábytky, parkety, steny a rôzne 
obklady. 

 Spolu v kombinácii s JET FINIS-
budu svetle a vybielené ploch 
chránené proti žltnutiu. 

SunCare WF ® White-Finish je obdobný ako 
predošlý produkt avšak má na-
viac prídavok bieleho pig-
mentu a vytvára výraznejší biely 
efekt na ošetrenom drevenom 
povrchu. 

SunCare 800 EH® Vďaka prídavku WetCare® sa 
dosiahne dostatočná vodo od-
pudivosť  povrchu aj bez do-
datočného ošetrenia produk-
tom JET FINISH u dosiek stro-
pov v interiéri. 

 
 
 

Spracovanie 
Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt a 
prípadnej živice 

Skladba 

 
V interiéri: 
1x SunCare® 800 + JET FINISH 
V interiéri stropné dosky 
1x SunCare EH 

Produktion Böhme AG: Diese technische Informationen, die wir zur Unterstützung des Käufers aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen und derzeitigem Erkenntnis-
stand geben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verant-
wortung selbst zu prüfen. Sollte sich durch technische Weiterentwicklung eine Neuauflage ergeben, so verliert dieses Merkblatt an Gültigkeit. 030920 
 
EU-Sicherheitsdatenblatt: SunCare® vom 15.9.2003 
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Chemické zloženie Vodný roztok organických svetlo stabilizujúcivch živíc 

Fungicidy 
Neobsahuje žiadné fungicidyTopfkonservierung 
braucht keine Kennzeichnung 

Farebný odtieň Ľahko žltkavý, v závislosti od druhu dreviny 

Stupen lesku matt 

Schnutie 
Čas vytvorenia svetlo stalej ochrannej vrstvy je 2h až 
4h pri teplote +20°C  

Bod vzplanutia Neužíva sa  

Viskozita 12 Sek. / DIN 4mm 

Špecifická hmotnosť 1.00 až 1.02 kg / l 

EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005 Žiadne nebezpečie 

ADR-trieda nebezpečia pri doprave Žiadne nebezpečie 

Trieda odpadu VVS 
1610 – Pri likvidácii dbať nariadenia o manipulácii so 
zvláštnymi odpadmi 

Životnosť Uzatvorené min. 12 mesiacov pri teplote +22°C 

Balenie ¾ l / 5 l / 10 l / 25 l / 200 l 

Spracovanie Neriedené,  natierať, valčekovať, striekať 

Spotreba 100 – 140 g/m2podľa savosti dreva 

Čistenie náradia Vodou 

Životné prostredie Nesmie sa dostať do spodných a povrchových vôd 

Bezpečnosť pri spracovaní 
Chrániť si pokožku a oči ochrannými prostriedkammi. 
Pri zásahu pokožky, alebo oči, ihneď oplachnuť 
čistou vodou. 

 
 
 




