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KONEČNÉ
OŠETŘENÍ

dřeva s aktivní ochranou proti dřevo-

KONEČNÉ
OŠETŘENÍ

zabarvujícím houbám (modrání, plísně),

2. nástřik

1. nástřik

jakož i proti houbám dřevoničícím

ZÁKLADOVÁ
BARVA

(trouchnivění dřeva). Vynikající hloubka
infiltrace v důsledku použití jakostního,
modifikovaného alkydového pojidla.

IMPREGNACE

ZPRACOVÁNÍ: polévání, máčení

Kvalita
produktů GORI
byla prověřena
v technologických
institutech

ZÁKLADOVÁ BARVA

KONCOVÉ OŠETŘENÍ - nástřik

Základová barva dodávající dřevu od-

Dekorativní konečné ošetření dřeva

stín (lazurovací tóny) s vynikajícími

dvěma nástřiky po 150 mµ (lazurové,

procesními vlastnostmi pro domácí,

Ral-, NCS S- barevné tóny a bílá) pro

jakož i tropická jehličnatá a listnatá

domácí, jakož i tropická jehličnatá

dřeva na bázi jakostní alkyd/akrylátové

a listnatá dřeva na bázi PU-modifiko-

kombinace.

vaných akrylátových pojiv (GORI 897).

ZPRACOVÁNÍ: polévání, máčení

v Dánsku, Švýcarsku

GORI 897 má ideální vlastnosti jako
jsou trvanlivost, odolnost proti mechanickému opotřebení, otěru.

a Německu.

ZPRACOVÁNÍ: vysokotlaké stříkání
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VZORNÍK ODSTÍNŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Bezbarvá impregnace pro jehličnatá

PRO EXTERIÉR

GORI

ÚDRŽBA A RENOVACE
Každá hodnotná věc vyžaduje určitou péči, tedy i okna.
RENOVAČNÍ BALZÁM GORI 901

VZORNÍK ODSTÍNŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

IMPREGNACE

VZORNÍK ODSTÍNŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Pro dřevěná okna
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GORI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

běžná
údržba

Při použití renovačního balzámu 1x – 2x za rok se
doplňuje vrstva vrchního nátěru, která se působením
povětrnostních vlivů přirozeně „sprašuje“. Nanesením
se zvyšuje schopnost odolávat působení slunečního
UV- záření a také zaplní případné povrchové trhlinky.
Ty mohou vzniknout mechanicky, nebo vlivem krupobití. Nanesením emulze je povrch zacelen a schopen
lépe odolávat vlivům vody a vlhkosti.
GORI 901 je emulze na vodní bázi, určená pro údržbu
povrchové úpravy dřevěných oken, dveří a okenic.
Nicméně nenahrazuje tradiční způsob renovace.
Způsob použití: Na předem očištěný a odmaštěný
povrch nanést vrstvu GORI 901 za pomocí měkké
houbičky, nebo hadříku.

RENOVAČNÍ NÁTĚR GORI 894
1. Menší poškození lakovaného (silnovrstvé lazury)
povrchu nejprve lehce přebrousit brusným papírem
a poté nanést dvě vrstvy produktu GORI 894. Pokud
je poškození až do dřeva, aplikovat předtím ještě
základ GORI 411, nebo 413.
2. V případě většího poškození povrchu kontaktujte
přímo výrobce oken.

renovace
povrchu

Pozor:
1. Renovace pomocí produktu GORI 894 nesmí být
provádena bezprostředně po použití balzámu GORI
901. Je vyžadován časový odstup min. dvou měsíců.
2. Produkty nepoužívat při teplotách nižších než 8 °C
a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %.
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Výrobní závod

Ukázkové studio

Ukázkové studio

RAJHRAD u BRNA
Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad u Brna
tel./fax: +420 547 229 787-8
GSM: +420 604 236 496
e-mail: info@dare.cz

BRNO
Lidická 22, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 216 482
GSM: +420 739 610 570
e-mail: brno@dare.cz

PRAHA
Střešovická 28, 162 00 Praha 6
tel./fax: +420 233 311 949
GSM: +420 739 048 914
e-mail: praha6@dare.cz

