Lazurovací povrstvení
Technický list

Stav: duben 2007

Cetol BL 31
Natírat

Na okna

Na dveĜe

Chránit pĜed
mrazem

Druh materiálu
Ekologický, hedvábnČ lesklý silnovrstvý lazurovací
prostĜedek, vodou Ĝeditelný, na dĜevČné stavební díly. Pro
venkovní použití.

Použití
Jako prostĜedek pro povrchovou úpravu a ochranu dĜeva a dĜevČných
stavebních dílĤ ve venkovním použití a na vnitĜní strany oken.
V souladu s ustanoveními normy DIN EN 927 – 1 je Cetol BL 31
použitelný jako materiál na mezivrstvy a finální vrstvy stálorozmČrových dĜevČných stavebních dílĤ (okna, dveĜe), dále také i pro díly
þásteþnČ stálorozmČrové (dĜevČné domy, pergoly, složitá obložení,
hrázdČní aj.)
Pro povrstvování venkovních dĜevČných dílĤ se Cetol BL 31 používá v
nátČrovém systému se základním nátČrem Cetol BL 21 plus, nebo v
systému se základovacími materiály pro prĤmyslové zpracování.

Vlastnosti
Materiál je vodou Ĝeditelný, pachovČ neutrální, má vysokou odolnost
vĤþi pĤsobení vlivĤ povČtrnosti, rychle schne. Vysoká paropropustnost
a zároveĔ výborná odolnost vĤþi pĤsobení vody zabraĖují vzniku
puchýĜĤ a prasklin v nátČrovém filmu. Cetol BL 31 dobĜe reguluje
prĤchod vlhkosti a tím pomáhá udržovat dĜevo rozmČrovČ stabilní, bez
prasklin, za pĜedpokladu dodržení obvyklých pravidel konstrukþní
ochrany dĜevČných dílĤ.
Výrobek obsahuje konzervaþní látky k ochranČ nátČrového filmu pĜed
pĤsobením mikroorganismĤ, je proto urþen pouze pro venkovní použití, nesmí se aplikovat v interiérech.
Poznámka: VnitĜní strany oken a venkovních dveĜí se nepokládají za
interiér.
StupeĖ lesku:
Hustota:
Obsah pevných þástic:
VOC údaj:

30 – 40 GU/60°
1,08 – 1,25 kg/, dle odstínu
asi 41 % hmot. = 35 % obj.
max. 100 g/l

Barevné odstíny
006 eiche hell
024 eiche antik
073 altkiefer
009 eiche dunkel
030 opalweiss
077 kiefer
010 nussbaum
045 mahagoni
085 teak
014 antikgrau
048 palisander
996 esche
020 ebenholz
KromČ tČchto odstínĤ je možno obdržet Cetol BL 31 i v dalších
odstínech dle vzorkovnice Cetol Color Collection a Natural Balance v
novém systému Color-Mix.
Všechny lazurovací odstíny jsou navzájem mezi sebou mísitelné.
Optický vjem jednotlivých lazurovacích odstínĤ mĤže být na rĤzných
druzích podkladĤ rozdílný. Doporuþuje se provést zkoušku na daném
druhu dĜeva. Tmavší barevné odstíny odolávají povČtrnostním vlivĤm
lépe než svČtlé.
Teplota pro zpracovávání
8 – 30 oC, pĜi relativní vlhkosti vzduchu max. 85 %.
Zpracování
Natíráním, konzistence materiálu je nastavena na tuto aplikaci.
SpotĜeba
SpotĜeba by se mČla pohybovat kolem 100 ml/m2 , což
odpovídá vydatnosti 10 m 2 /litr, velmi záleží na druhu dĜeva a
jeho savosti. PĜesné hodnoty se stanovují zkouškou.

Skupina výrobkĤ
Akrylátová lazura na dĜevo (kód výrobku M-KH01)
Složení dle VdL
Dispergovaný akrylátový kopolymer, anorganické i organické
pestré pigmenty, kyselina kĜemiþitá, vosky, voda, glykoly,
glykoléter, aditiva, konzervanty
Oznaþení stupnČ nebezpeþí
Symbol nebezpeþnosti: ADR/GGVS: N.A.
ChraĖte pĜed dČtmi!
Výpary/aerosol nevdechovat! Pracujte v dobĜe vČtraných
prostorách.
PĜi požití nevyvolávat zvracení, pĜivolejte lékaĜskou pomoc,
pĜedložte obal nebo etiketu.
UpozornČní
V pĜípadech, kdy je možný únik zmČkþovadel z tČsnicích prvkĤ
zhotovených z PVC, by mČla být falcová strana okenní konstrukce opatĜena nátČrem Cetol BL Unitop.
ýasy schnutí
Normované podmínky dle DIN 50014, teplota 23 °C a
relativní vlhkost vzduchu 50 %.
Suchý na prach: po asi 1 hodinČ
PĜetíratelný
: po asi 4 hodinách
U dĜev bohatých na doprovodné látky a pĜi chladném a vlhkém
poþasí se mohou þasy schnutí prodloužit.
ýistČní náĜadí
Vodou ihned po použití, možno pĜidat obvyklé saponáty.
Balení
Plechovka 1 a 2, 5 litru (v ýR)
Skladování
Minimální skladovatelnost 1 rok.
Použitá balení se musí dobĜe uzavírat, skladovat v chladu a
suchu, chránit pĜed mrazem.
Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se
likviduje podle pĜedpisĤ platných v ýR.
Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor
stavebních barev Sikkens v ýR, je registrována v recyklaþním
systému EKO-KOM pod identifikaþním þíslem EK- F05020531.
Bezpeþnostní upozornČní
Ukládejte mimo dosah dČtí!
I pĜi zpracovávání ekologických nátČrových hmot je nutno
zachovávat obvyklá bezpeþnostní pravidla pro ochranu zdraví
pĜi práci.
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Zpracování
Základní pravidla
Veškeré povrstvovací procesy a pĜípravné práce musí být provádČny
s ohledem na skuteþné potĜeby daného objektu a jeho stav, musí dále
odpovídat všem ostatním požadavkĤm, jenž jsou na nČ kladeny. Viz
též VOB , díl C, DIN 18363, odstavec 3 – malíĜské a lakaĜské práce.
PĜi odstraĖování starých lakových vrstev broušením þi opalováním
mohou vznikat nebezpeþné prachy, výpary þi aerosoly. Tyto práce je
nutno provádČt v dobĜe vČtraných prostorách a v pĜípadČ potĜeby je
nutno použít pĜimČĜené ochranné pomĤcky a respirátory.
Materiál se pĜed použitím musí dĤkladnČ rozmíchat. U mnohých druhĤ
dĜevin, pĜedevším u listnatých, mĤže z dĤvodu pĜítomnosti
doprovodných látek ve dĜevČ docházet k nežádoucím probarvením
následných vodou Ĝeditelných lakových vrstev.Tato probarvení mohou
postihnout základní vrstvy, mezivrstvy a i finální vrstvy, aniž by tento
jev byl zpoþátku pozorován.
Venkovní díly z jehliþnatého dĜeva je doporuþeno impregnovat
pĜípravkem Cetol Aktiva (zkoušený ochranný chemický prostĜedek na
dĜevo dle DIN 68800, díl 3). nebo Cetol BL Aktiva (ochrana proti
promodrání).
Pro použití nátČrové hmoty Sikkens Cetol BL 31 by mČla vlhkost
dĜeva být max. 15 %.
Podle smČrnic na povrstvování oken, které vydal Spolkový výbor pro
barvy a ochranu vČcných hodnot, norem VOB, díl C, DIN 18363 a
doporuþení Institutu okenní techniky v Rosenheimu musí být dĜevČné
stavební díly pĜed zabudováním do stavby opatĜeny ze všech stran
minimálnČ jednou základní vrstvou a minimálnČ jednou mezivrstvou.
Impregnaci v tomto pĜípadČ nelze považovat za základní vrstvu.
Podklad musí být þistý, suchý a nosný, prostý všech þástic a vrstev,
které mohou ovlivĖovat pĜilnavost nátČrĤ, jako jsou napĜíklad vosky,
politury apod. PĤvodní vrstvy nátČrĤ je tĜeba provČĜit z pohledu
snášenlivosti materiálĤ a také pĜilnavosti následných nových vrstev
(v pĜípadČ zašedlých a povČtrností poškozených ploch je nutno
podklad odbrousit až na zdravé dĜevo).
PochĤzné plochy jsou vystaveny vyšším mechanickým namáháním,
proto Cetol BL 21 plus není urþen pro nátČr tČchto ploch.
Pokyn
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické
úrovnČ. Jejich životnost je závislá na mnoha okolnostech. TČmi jsou
zvláštČ druh a typ povČtrnostní zátČže, konstrukþní ochrana dílu,
mechanické zatČžování dílu a v neposlední ĜadČ i volba odstínu
zpracovávané nátČrové hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a
provedení nátČrových prací musí odpovídat potĜebné a poznané úrovni
vČdy a techniky. Pro dlouhodobou životnost je tĜeba vþas provádČt
pĜíslušnou údržbu a renovaci nátČrĤ. Prosím, sledujte pokyny
Spolkového výboru pro barvy a ochranu vČcných hodnot (v SRN), dále
se Ĝićte tzv. nátČrovými tabulkami, vydanými IFT v Rosenheimu a
dalšími publikacemi.
PĜi nátČrových pracích kontrolujte u oken také stav zasklení, tČsnČní a
kování. Nefunkþní tČsnČní je tĜeba odstranit a nahradit novým.
Poškozené dĜevo se odstraní a nahradí vhodnými tmely – Componex
WR Fast, otevĜené þelní Ĝezy a spáry se zatČsní po provedení
základního nátČru Kodrinem Seal.
PĜi provádČní renovaþních nátČrĤ stálorozmČrových dílĤ je tĜeba
pĜekontrolovat stav povrstvení na vnitĜní stranČ dílu a pĜípadnČ jej
opravit shodným nátČrovým systémem.

Základní nátČr
Cetol BL 21 plus
Mezivrstva
Cetol BL 31
Finální vrstva
Cetol BL 31
1. 2 Renovaþní systémy
1. 2. 1 Stará, neporušená povrstvení
PĜíprava podkladu
Podklad se peþlivČ oþistí, zvČtralé þásti se odbrousí dle
potĜeby, pĜípadnČ až na zdravé dĜevo.
Základní nátČr obroušených zón
Cetol BL 21 plus
Mezivrstva
Cetol BL 31
Finální vrstva
Cetol BL 31
1. 2. 2 Stará, porušená povrstvení, zvláštČ transparentní
laky
PĜíprava podkladu
Staré nelnoucí a porušené povrstvení se odbornČ a kompletnČ
odstraní.
Impregnování
Pouze jehliþnaté dĜevo, venkovní díly – Cetol Aktiva
Alternativní impregnování
Cetol BL Aktiva (vodou Ĝeditelná impregnace)
Základní nátČr
Cetol BL 21 plus
Mezivrstva
Cetol BL 31
Finální vrstva
Cetol BL 31
Použití v interiérech
Pro interiérové použití jsou doporuþovány jiné vhodné
nátČrové systémy – viz napĜíklad technické listy výrobkĤ Cetol
BL Decor a nebo Cetol BL Unitop.
Pokyn
Uvedené návrhy nátČrových systému a provádČní pĜíprav
podkladĤ je tĜeba chápat jako možné pĜíklady z nČkolika. Na
základČ rozmanitosti podmínek u jednotlivých objektĤ je tĜeba
je odbornČ a kvalifikovanČ vyzkoušet.
Pokyny
Ve zvláštních þi mimoĜádných pĜípadech si vyžádejte
neprodlenČ technické poradenství u zástupcĤ firmy Sikkens
v ýeské republice. Za nesprávné, nevhodné þi neodborné
použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce ani dodavatel
neruþí.

NátČrový systém
1. StálorozmČrové venkovní dĜevČné díly (okna, vchodové dveĜe)
1.1 První povrstvení
Impregnace podle DIN 68800, díl 3
Pouze jehliþnaté dĜevo, venkovní díly - Cetol Aktiva
Alternativní impregnování
Cetol BL Aktiva (vodou Ĝeditelná impregnace)
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