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Holz-Siegel 
 

 vysoce lesklý a hedvábně matný 
 

I. Materiál 

einzA Holz-Siegel pro venkovní a vnitřní použití je bezbarvý jednosložkový polyuretanový lak pro hedvábně matné nebo vysoce 
lesklé čiré nátěry dřevěných povrchů. einzA Holz-Siegel se vyznačuje snadným zpracováním, vysokou pružností s dobrou 
odolností proti oděru, nízkým zápachem a rychlým zasycháním. einzA Holz-Siegel je vhodný např. k lakování dřevěných lodí, 
dveří, oken v interiéru, sedacího nábytku, okenic, dřevěných obkladů v interiéru a běžně zatěžovaných dřevěných podlah a 
schodů. 

 

Druh materiálu jednosložkový polyuretanový lak pro venkovní a vnitřní použití 

Účel použití Lakování a natírání dřevěných podlah; jako vrchní nátěr na nábytek, dřevěné lodě, okna v 
interiéru (rovněž z tropických dřevin) a podobně.  

Barva bezbarvý 

Stupeň lesku vysoký lesk nebo hedvábný mat 

Specifická hmotnost 0,920 g/cm3 = 920 g/l  

Pojivo uretanalkyd 

Velikost balení 2,5 l - 750 ml - 250 ml 

 

 

II. Vlastnosti a pokyny ke zpracování 

Odolnost proti oděru velmi dobrá v testu Taber Abraser 

Odolnost proti vodě velmi dobrá 

Chemická odolnost odolný vůči čisticím prostředkům pro domácnost, vodě a mořské vodě, topnému oleji, motorové 
naftě, motorovým olejům, alkoholickým nápojům i živočišným a rostlinným tukům a olejům  

Přilnavost / pružnost / odolnost proti nárazu 

 splňuje požadavky norem DIN a podmínky VOB 

Mísitelnost velmi dobrá se všemi pigmenty (vhodný jako tónovaný lak) 

 Nemíchejte s jinými produkty. 

Ředění einzA Lackverdünnung-Terpentinersatz 

pro natírání a válečkování používejte neředěný 

Bezvzduchové (airless) stříkání používejte neředěný; tryska 0,07 - 0,09 palce (0,18 - 0,23 mm), tlak 150 - 160 bar 

Vydatnost 12 - 16 m2/l = 60 - 85 ml/m2 v závislosti na podkladu a způsobu aplikace 

Doba schnutí (20 °C, 65 – 75 % rel. vlhkosti vzduchu, 60 µm mokrého filmu) 

 zaschlý proti prachu po cca 1 hod., suchý na dotek po cca 2 – 3 hod., suchý k sezení po cca 24 hod. 

 

Zpracování 

Přetíratelnost po cca 5 - 6 hod. 

Brousitelnost po schnutí přes noc 

Čištění nářadí einzA Lackverdünnung-Terpentinersatz 

prosím, otočte! 
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III. Struktura nátěru, aplikační technologie 

Smícháním vysoce lesklého a hedvábně matného einzA Holz-Siegel lze dosáhnout jakéhokoli požadovaného stupně lesku. 
 
Úprava podkladu 

Povrch musí být suchý, čistý a zbavený vosku a mastnoty. 
Starý lak důkladně obruste, v případě pochybností zcela odstraňte. 

 
Nátěry dřeva v exteriéru a interiéru 

Impregnujte s einzA Bläueschutz (pouze měkké a jehličnaté dřevo v exteriéru). 
Základní nátěr s einzA Holz-Siegel, 20% ředěným. 
Mezinátěr s einzA Holz-Siegel neředěným. 
Vrchní nátěr s einzA Holz-Siegel neředěným. 
 
Tropická dřeva v exteriéru a interiéru 

Dřevo s vysokým obsahem látek obsažených ve dřevě důkladně vymyjte přípravkem einzA Universal-Nitroverdünnung pomocí 
kartáče ve směru vláken. 
Základní nátěr s einzA Holz-Siegel, 20% ředěným. 
Mezinátěr s einzA Holz-Siegel neředěným. 
Vrchní nátěr s einzA Holz-Siegel neředěným. 
 
Obnovovací nátěry již nalakovaných dřevěných povrchů 

Staré, stabilní nátěry důkladně obruste. 

Zcela odstraňte zbytky vosku, ošetřujících a lešticích prostředků a mastnoty. 

1 až 2 nátěry s einzA Holz-Siegel neředěným. 

 
Upozornění: 

Pro dosažení zrcadlového povrchu a k podpoření přilnavosti následujících vrstev se doporučuje mezi jednotlivými vrstvami 
provést přebroušení. 

Při použití hedvábně matného einzA Holz-Siegel na vysoce savé dřevěné podklady proveďte základní nátěr s vysoce lesklým 
einzA Holz-Siegel, ředěným přibližně 20 %, aby bylo dosaženo optimálního podkladu pro hedvábně matné povrchy. 
Poté následuje další nátěr s einzA Holz-Siegel hedvábně matným. 

Základ pojiva pro einzA Holz-Siegel tvoří uretanalkydy. Tyto pryskyřice mají vlastní produktově specifické jantarové zabarvení. 
Proto by se einzA Holz-Siegel neměl používat na povrchy s bílým nátěrem. 

Ve venkovním prostředí používejte einzA Holz-Siegel pouze v kombinaci s einzA Kompaktlasur v odstínu, aby se zabránilo 
případnému šednutí dřeva. 

Pokud je doba schnutí delší (více než 24 hodin), je nutné mezi jednotlivými vrstvami provést důkladné přebroušení. 

 
 

IV. Bezpečnostní informace a označení 

Kód produktu M-KH02 

 
Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu v souladu s nařízením CLP (GHS) podle nařízení (EG) č. 
1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na sdb@einzA.com. 

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku! 

 

Obsah VOC podle přílohy II směrnice o VOC 2004/42/EG 

 Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie e) 

 Lb: max. 400 g/l podle úrovně II (2010) 

 Obsah VOC v einzA Holz-Siegel: <400 g/l 

 
 
 
 
 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. Vzhledem k různým 
možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat vhodnost použití 
našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky. 

Vydání 04/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


