
   Technický list  
 

                PROCTILLEGNO          
         exteriérová lazura pro povrchovou úpravu dřeva             300 00 
Popis Ochranná exteriérová transparentní barevná lazurovací povrchová úprava s výbornou schopností impregnace do dřeva, kterému zajišťuje 

účinnou ochranu vůči klimatickým vlivům a přitom mu ponechává přirozený vzhled. Na bázi alkydových pryskyřic, lněného oleje, přísad 
pro konzervaci povrchové úpravy. 

Použití Na probarvení a pro ochranu dřeva před atmosférickými vlivy, slunečními paprsky, vlhkostí, vodou, růstem plísní a hub a před napadením 
dřevokaznými škůdci. 

Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Typ pojiva      Modifikovaná alkydová pryskyřice 

- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)   0,89 ± 0,02 kg/l  
- Viskozita                                                                                           12” ± 1 Coppa Ford 4 
- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)   30,5 ± 0,5% hm. 
-   Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010) max.do 700g/l (kat.A/f)  
   

Aplikace Štětec, ponořením. 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Ředění Dle potřeby - ředit nepatrným množstvím ředidlem PINOSOLVE.  
 

Typ ředidla PINOSOLVE                 čištění nářadí - ihned po použití PINOSOLVE   

Vydatnost 
*)        

10 – 14 m2/l  na nátěr   -  doporučují se minimálně dva nátěry.             *)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.  

Rel. vlhkost max. 80%  

Zasych. při 20°C proti prachu    2 – 3 hod.                                                                                                                                                                              
na dotek   5 – 6 hod.                                                                                                                                                                            
úplné   24 – 36 hod.                                                                                                                                                                    
přetíratelnost    12 – 24 hod.                    Pro účinnou impregnaci se druhý nátěr doporučuje až po úplném zaschnutí nátěru prvního. 

Způsob dodávky 0,75,  2,5l,  16l  plechovka 

Upozornění: - Další vrstva by měla být aplikována v každém případě, až je předchozí vrstva suchá do hloubky. - Doba zasychání za určitých  podmínek může  
mít vliv na kvalitu výrobku. - V případě venkovních aplikací ověřit, zda je povrch suchý. – Před použitím dobře promíchejte, aby se výrobek zhomogenizoval . 
 
Zpracování, příprava podkladu 

Před použitím promíchat. Dřevo musí být suché, čisté, přebroušené. Nové  dřevo: lehce obrousit ve směru vláken a přímo aplikovat dvě vrstvy.                                       
Již natřené dřevo je třeba mechanicky očistit od nátěrů a starých emailů s použitím vhodného odstraňovače nátěrů. Špachtlí odstranit zbytky nátěru, poté 
smirkem lehce přebrousit. Nerovnosti vytmelit pomocí tmelu LAMPOSTUCCO v odstínu dřeva, po 2-3 hod. přebroušení povrchu. Poté nanést první vrstvu 
nátěru PROCTILLEGNO a po 12-24 hod. další vrstvu.  Je možno přetírat nátěry  PROCTILLEGNO CERATO, FLATTING LUCIDA, FLATTING MARE  a  
FLATTING ALL’ ACQUA. 

Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. CHRÁNIT PŘED 
MRAZEM.. Skladovat na chladném a dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.  

Zajištění kvality    Průběžná kontrola podnikovou laboratoř - systém managementu jakosti ISO 9001:2000. 

 
 
 

Bezpečností normy 
 
 
 
 
 

Signální slova: Nebezpečí .   Obsahuje: Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany cyklické, aromáty (2-25%) ; Uhlovodíky C9 – aromatické; XYLEN (SMĚS 
IZOMERŮ)  H226  Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic.H304 Při požití a vniknutí do 
dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky.  EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje: 3-jod-2-propinyl N- butylkarbamát . 
Může vyvolat alergickou reakci. 
Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz 
kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301-P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 
 
Klasifikace odpadu :  
 
Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných předpisů. Likvidace musí být 
provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu se zákonem. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do 
povrchových či spodních vod. N Nebezpečný odpad. Kód odpadu  08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky. Obaly Kód odpadu  15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Nevylévejte do kanalizace. 
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