
 
 

TECHNICKÝ LIST 

             
INTERIOR VARNISH 
nábytkový lak 

 
 
 
 
VLASTNOSTI  
RYCHLESCHNOUCÍ, BEZBARVÝ I PROBARVENÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAK 

NA TVRDÉ I MĚKKÉ DŘEVO V INTERIÉRU (NÁBYTEK, DVEŘE, OKNA, 
LIŠTY, ŽIDLE, STOLY), KOREK I DŘEVOVLÍKNITÉ DESKY. ZDŮRAZŇUJE 

PŘIROZENOU KRÁSU DŘEVA. VYTVÁŘÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚROVÝ 

FILM, KTERÝ VYNIKÁ VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ A 

HOUŽEVNATOSTÍ. POVRCH JE ODOLNÝ NÁRAZŮM, POŠKRÁBÁNÍ, 
OTĚRU A VĚTŠINĚ DOMÁCÍCH CHEMIKÁLIÍ. ZASYCHÁ BĚHEM POUHÝCH 

20 MINUT. NATŘENÉ PLOCHY VLIVEM DENNÍHO SVĚTLA NEŽLOUTNOU A 

NEBLEDNOU. OBVYKLE SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH U 

NENATŘENÉHO DŘEVA LZE APLIKOVAT NÁTĚRY TŘI. 
 
 
 
 
 
 

 
PŘÍPRAVA  
Natíraný povrch musí být suchý, čistý, zbavený 
všech předchozích nátěrů a odmaštěný lakovým 
benzínem.  
Nové dřevo: přebruste jemným smirkovým papírem 
o zrnitosti 120. Nepoužívejte ocelovou vlnu. Prach 
setřete vlhkým hadrem a nechte volně uschnout. 
Natřené dřevo: Odstraňte předchozí nátěr 
broušením až do získání jednotného vzhledu a 
povrch očistěte lakovým benzínem. Nechte 
důkladně proschnout.  
 
APLIKACE  
Pracujte v teplých a dobře větraných prostorách. 
Před použitím i během aplikace nátěr dobře 
promíchávejte. Naneste rovnoměrně vždy ve směru 
vláken 2 až 3 vrstvy vždy s hodinovou přestávkou 
mezi jednotlivými nanášeními. Lak příliš neroztírejte, 
mléčnost zmizí. Lak velmi rychle zasychá. 
Zorganizujte si práci tak, aby se minimalizovalo 
množství vlhkých hran.  Před nanesením poslední 
vrstvy povrch lehce přebruste jemným brusným 
papírem (zrnitost 240) a setřete vlhkou látkou. Nátěr 
je zcela vyzrálý po 2-3 dnech. 
 
VYDATNOST 
16-20 m2/l v jedné vrstvě dle savosti podkladu.  
 
ŘEDĚNÍ / ČIŠTĚNÍ  
Voda. Štětce umyjte vodou a saponátem.  
  

 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ  
Fotografie se zobrazením odstínu jsou pouze 
přibližné. Doporučujeme otestovat vhodnost odstínu 
na malém, nenápadném kousku. Všechny odstíny 
jsou transparentní, jakékoli značky, skvrny na 
podkladu budou po nalakování viditelné.   
Slabá ventilace, nízká teplota a vysoká vlhkost 
vzduchu může prodloužit dobu zasychání a 
nanášení dalších vrstev. Nenatírejte při teplotách 
pod 10°C nebo při vysoké vlhkosti vzduchu. 
 
ODSTÍNY 
Bezbarvé odstíny: Clear Satin (polomat), Clear 
Gloss (lesk), Clear Matt (mat)  
Barevné odstíny: Satin (polomat) 
Teak (Teak), Antique Pine (Tmavá pinie), Dark Oak 
(Tmavý dub), Beech (Buk), Deep mahogany (Tmavý 
mahagon), Medium Oak (Střední dub), Walnut 
(Ořech)  
 
BALENÍ 
bezbarvé odstíny: 250 ml, 750 ml, 2,5 l  
barevné odstíny: 750 ml 
 
SKLADOVÁNÍ 
Chladné, suché, dobře větrané prostory, daleko od 
zdrojů tepla a vznícení. Nekuřte. Chraňte před 
mrazem. Skladujte při teplotách nad 5°C. 
 
 
 



 
LIKVIDACE  
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený 
výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními 
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci 
nebezpečných odpadů. 
 
PRVNÍ POMOC 
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou 
vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a  
mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při 
náhodném požití vypláchnout ústa vodou. 
Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, 
zajistit průchodnost dýchacích cest. V případě 
vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití 
většího množství přípravku) vyhledat lékařskou 
pomoc. Postup první pomoci je také možno 
konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem v Praze – tel.: 224 919 293. 
 
Obsahuje 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-
triyl)triethanol a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on  
Může vyvolat alergickou reakci. 
Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. 
Hustota: 1,02-1,03 g/cm3 
Obsah organických rozpouštědel: 0,051 kg/kg 
produktu 
Obsah těkavého organického uhlíku: 0,028  kg/kg 
produktu          
Obsah netěkavých látek: 25,4-26,6 % objem.  
VOC: 53-56 g/l 
Subkategorie A/e 
Mezní (limitní) hodnota VOC: 130 g/l 
Maximální obsah VOC: 56 g/l 
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY 60 měsíců od 
data uvedeného na obalu.  
 
DISTRIBUTOR  
Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,  
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.  
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199  
Email: detecha@detecha.cz. www.detecha.cz  
 
VÝROBCE 
Ronseal Ltd., Chapeltown, Sheffield S35 2YP   
enquiry@ronseal.co.uk  
Tel: +44 114 246 7171  
Vyrobeno ve Velké Británii.  
Ronseal  and Ronseal Does Exactly What it Says on 
the Tin jsou registrované ochranné známky 
společnosti Sherwin-Williams Company. © 2013  
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