
 
 

 

T E C H N I C K Ý  N Á V O D č. 2 0 9 

                           Novasol 
Lazura a barva na dřevo na ochranu proti povětrnostním vlivům s 
rozpouštědly  

 

Tonovatelná s  
 

Typ materiálu: 

Lazurovací a krycí ochrana proti povětrnostním vlivům. Voděodolný dvouvrstvý systém s ochranným filmem proti modření 

nabízí velmi vysokou ochranu proti povětrnostním vlivům. Optimální zpracování; snadno se nanáší, dokonce i na velké 

plochy, bez šmouhů S gelotvornými thixalkydy pro (snadnější) práci nad hlavou bez kapání. 

Speciální oleje zajišťují optimální navlhčení podkladu a přilnavost, mezioperační broušení není nutné u savých a hrubě řezaných 

podkladů. Ochranný film s otevřenými póry od einsA Novasol je vysoce elastický s vysokou schopností difúze. Při profesionálním a 

správném zpracování zabraňuje odlupování a/nebo odprýskávání. einzA Novasol lazura a barva na dřevo na ochranu proti 

povětrnostním vlivům obsahuje rozpouštědla, ale schne bez zápachu. 

 
Použití: 

Hluboce pronikající, obsahuje pojiva. Lazura a barva na dřevo na ochranu proti povětrnostním vlivům pro venkovní 

prostory chrání pouhými 2 vrstvami všechny dřevěné konstrukce. Pro venkovní opracované dřevo - jako jsou prkna, 

převisy střech, fasádní bednění, okapy, štíty, ploty, brány, sloupky, pergoly, okna atd. 

 
Účinná látka: 

Tento produkt je „ošetřeným výrobkem“ podle nařízení EU 528/2012 a obsahuje jako prostředek s ochranným filmem následující 

biocidní účinnou látku: 3-jod-2-propinylbutylkarbamát (IPBC). 

 
Upozornění: 

Opatrně používejte biocidní přípravky. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu.  

 
Nanášení: 

Připraveno k použití. Neředí se. Natírá se nebo válečkuje. Nástřik airless: neředěný, vhodný pro pístová a membránová 

zařízení.  

Vysokotlaký nebo nízkotlaký nástřik je podle směrnice VOC.možný pouze v uzavřených zařízeních. Nanášení v oblastech 

chráněných proti povětrnostním vlivům je možné pouze za použití vhodného sacího a ochranného vybavení. Pokud je materiál 

používán při teplotě nad 30 ° C mohou citliví lidé pociťovat podráždění očí nebo pokožky, nehrozí však újma na zdraví. V 

tomto případě doporučujeme používat vhodný pracovní oděv a ochranné brýle. 

 

Spotřeba 

5 m2/l (= 200 ml/ m2) kryje  s  2  vrstvami a 7 m2/l (= 170 ml/ m2)  u normálně savých dřevěných podkladů s 2 vrstvami jako 

lazurovací ochrana dřeva. Prosím dbejte na to, že vysoce savé, zvětralé dřevěné povrchy a čerstvě nařezané dřevo zvyšují 

spotřebu 

 
Suchá roční období (20 °C, 65 - 75 % rel. vlhkost vzduchu.; 100 µm Nassfilm)  

Může být natřen po sušení přes noc  přilnavost přibližně po 24 hodinách přiblizně po 3 dnech plně odolné 

Při vysoké vlhkosti a nízkých teplotách může sušení trvat déle. U dřeva s vysokou povrchovou hustotou a neabsorpčních podkladů 

je třeba několik dní počítat s lepidlem na povrchy. 

Prosím otočit ! 
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Barevný odstín 

Standardní odstíny barev jsou dle vzorníku barev, speciální barevné odstíny na vyžádání.  

Prostřednictvím systému míchání barev einsA-mix L (s rozpouštědly) je (téměř) neomezená paleta barev. 

Aby se zabránilo rozdílům v barvě v einzA Novasol Lasur und Farbe v odstínu „bílá“, je nutné, aby pro související objekt byla 

použita pouze jedna šarže (podrobnosti podle předpisů a norem - DIN 6167). 

Vizuální efekt barev, které lze vzájemně mísit, závisí na druhu použitého dřeva, savosti povrchu a požadovaném materiálu, v 

případě pochybností naneste zkušební vrstvu.  

Na venkovních plochách bezbarvé samostatně nepoužívejte. Pouze barevně lazurované a barevné odstíny poskytují dostatečnou 

ochranu před UV zářením a chrání dřevo před šedivostí. 

Středně a tmavě lazurované tóny nabízejí vyšší ochranu proti UV záření než světlejší tóny. Interval renovace nebo obnovy je pro 

světlejší odstíny kratší než pro intenzivnější odstíny barvy. 

Jako bezbarvý produkt s UV ochranou doporučujeme einA Novasol olej z modřínového dřeva, vyžádejte si ho a dodržujte technický 

návod. 

Fyzikální hodnoty 

Odolnost proti páře podle DIN 52 615 sd = 0,18 m 

Použitý vzorec: sd = µ s (m) 

Objednané množství: 2 x 100 ml/m2 

 
Ředění a čištění 

Lze použít neředěný. Po použití očistěte nářadí pomocí einzA ředidla AF nebo einzA ředidla náhrada terpentýnu. Vhodné také pro 

čištění kontaminovaných povrchů. Řádně zlikvidujte zbytky z čištění a čistící útěrky. 

 
Měrná hmotnost (hustota) 

V závislosti na barvě: od 0,850 g/ml (lazurovaný) do 1,350 g/ml (krycí). 

 
Základ pojiva: 

Ricinový olej s nízkou molekulovou hmotností (intenzivně pronikající), modifikovaný s olejovými délkami alkydovou pryskyřicí s 
thixotropní gelovou strukturou. 

 
Základ pigmentu: 

Vysoce transparentní, jemné, lehké lazurové pigmenty a vestavěné UV filtry (einzA Novasol Lazur), oxid titaničitý a světlostálé 
barevné pigmenty (einzA Novasol Farbe) 

 
Velikost balení 

1 litr, 2,5 litru, 5 litrů und 10 litrů (Standard) nebo. 1 litr, 3 litry, 5 litrů a 10 litrů (einzA mix) 

 
Uskladnění: 

Lze uchovávat po dobu nejméně 1 roku v uzavřeném původním obalu. Uchovejte obal těsně uzavřený a skladujte na chladném, 

dobře větraném a suchém místě.  

Uchovávejte při teplotě do +30 ° C. 

Po částečném odebrání nádobu vzduchotěsně utěsněte a spotřebujte ji co nejdříve. 

Přelijte zbývající množství do menších nádob, aby byl co nejmenší vzduchový prostor, těsně je uzavřete a podle toho 

deklarujte obsah. 

 
Předpisy a normy 
Pečlivá předúprava povrchu je předpokladem pro odolnost lazurových nátěrů.  
Dřevěné konstrukce musí být suché, čisté, bez vosku a mastnoty.  
Naměřené hodnoty vlhkosti dřeva, měřené v hloubce nejméně 5 mm, nesmí překročit 13 ± 2%. 
Kvalita dřeva, konstrukce a zpracování musí být v souladu se směrnicemi BFS návodu č. 18 „Povrchová úprava dřeva a materiálů na bázi 
dřeva ve venkovních prostorách“. 

DIN 6167 „Popis žloutnutí téměř bílých nebo téměř bezbarvých materiálů“ 

Tmavě nažloutlé bílé barvy s vysokým obsahem oleje (> 60%) jsou důsledkem nedostatku UV světla. Tato změna související se 

surovinami vede nejen k nažloutlému zabarvení u zakrytých natřených povrchů v interiéru, ale také k nažloutlému zbarvení 

olejového materiálu v uzavřené nádobě. 

Pro natírání venku se používají tyto produkty, např. einzA Novasol, v závislosti na době skladování jsou světlé až mírně 

nažloutlé. Jedná se však pouze o dočasný jev, protože původní bělost je znovu obnovena v závislosti na intenzitě a době 

trvání dostupného přísunu UV záření. 

dále na stranu č.2 ! 
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Nový nátěr 

Dřevěné konstrukce, které mají být natřeny, musí být čisté, suché (13 ± 2% vlhkosti dřeva) a bez 

mastnoty. Základní nátěr s einzA Novasol lazura a barva (Lasur und Farbe), barevně lazurovací (farbig-

lasierend) 

Finální nátěr s einzA Novasol Lasur und Farbe, barevně lazurovací (farbig-lasierend) 

K dosažení optimálních povrchů, může být kvůli směru dřevěných vláken, zejména na hoblovaných a hladkých dřevěných 
podkladech, nutné mezibrusení. 

Mějte na paměti, že všechny povrchy dřevěných koncových zrn musí být dodatečně výrazně natřeny. 

 V případě potřeby doporučujeme na silně savé a hrubě řezané podklady a při nedostatečné konstruktivní ochraně dřeva 

použít impregnační předúpravu s einzA ochranou proti modření. 

Zpravidla není nutná žádná další impregnace.  

 
Renovační nátěr 

Pomocí mřížkové zkoušky zkontrolujte nosnost starých nátěrů.  

Uvolněné a poškozené díly musí být odstraněny. 

Důkladně obruste staré, neporušené lazurové nátěry a dobře je očistěte.  

Podle počasí naneste 1 nebo 2 krát einzA Novasol lazura a barva  

K dosažení optimálních povrchů, může být kvůli směru dřevěných vláken, zejména na hoblovaných a hladkých dřevěných 
podkladech, nutné mezibrusení. 

Povrchy koncových zrn dodatečně ošetřte. 

Doplňující nátěry lze také vyrobit s mírně světlejšími odstíny.  

 
Označení: 
Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. Všechny potřebné informace jsou uloženy v 

bezpečnostním listu dle nařízení CLP (GHS) dle nařízení (EG-) č. 1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com 

nebo na vyžádání na sdb@einzA.com.   

 

Dodržujte pokyny na štítcích nádob! 
 

 
AVV-kód odpadu: AVV 08 01 11 

 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice 2004/42 / EG 
 
Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie e) 

Lb: max. 400 g/l dle stupně II (2010)   

Obsah VOC v einzA Novasol Lasur und Farbe: < 400 g/l.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené údaje byly svědomitě sestaveny dle současných znalostí testovací technologie a slouží jako směrnice. Vzhledem k všestrannosti aplikačních a pracovních 
metod jsou nezávazné, nezakládají na smluvním právním vztahu a nezbavují zpracovatele toho, aby testoval naše produkty z hlediska jejich vhodnosti na vlastní 
zodpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
 
Vydání 04/2020; tímto ztrácí dosud vydané technické návody na platnosti. 
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