
 
     

   

  

   

  

   

  

1,000 60—80* 2,5 l

750 ml
  

1,000 60—80* 2,5 l

750 ml

  

  

1,000 100—200* 2,5 l

750 ml

 

       

   

        

    

1,000 120—160** 10 l*

5 l*

1 l*   

1,000 120—160** 10 l*

5 l*

1 l*

účinná ochrana dřeva
kvalitní�mi nátěry od einzA

Lazury, oleje a ochrana
proti povětrnostním vlivům

Oleje na dřevo pro dům a zahradu
einzA Novatrol Odstraňovač 
šedi dřeva

einzA Novatrol Olej na za-
hradní nábytek

einzA Novatrol Terasový olej

Hluboko pronikající čistící prostředek na vodní bázi. 
Prostředek na bázi kyseliny šťavelové, jedná se o neu-
tralizující základní sanaci s nejvyšší hloubkou průniku 
pro silně zvětralé a zašedlé povrchy dřeva. Předúprava 
dřeva a základní sanitace teras, zahradního dřeva a ná-
bytku z Bangkirai, teaku a jiných druhů tvrdého dřeva.
Barva: bezbarvá

Přírodní olej na zahradní nábytek.
Hluboko pronikající přírodní olej pro veškerý zahradní 
nábytek na bázi rozpouštědel. Ochrana a péče na 
rostlinné bázi pro teakové dřevo a jiná tvrdá venkovní 
dřeva; pro revitalizaci přírodního povrchu dřeva.
Otevřená a difuzní povrchová ochrana, hluboko proni-
kající (penetrující) bez tvorby filmu. Přírodní ochrana 
před vlhkostí a povětrnostními vlivy.
Barevné odstíny: bezbarvý (pro světlé dřevo), teak (pro 
načervenalé dřevo)

Přírodní olej na vodní bázi pro terasy a zahradní 
komponenty. Hluboce pronikající olej na přírodní bázi 
je vhodný zejména na Bagkirai a teakové terasy. Chrání 
dřevo a posiluje jeho přirozený vzhled. Povrchy teras 
a zahradní dřevo jsou konzervovány vodoodpudivým 
způsobem a získávají přirozenou vlhkost regulující 
povrchovou ochranu, která ponechává difuzní a otevře-
né póry. S konzervačním ochranným filmem a aktivní 
ochranou proti zelenání dřeva.
Barevné odstíny: bezbarvý UV-přírodní (pro světlé 
dřevo), bangkirai (pro načervenalé dřevo)

Oleje na dřevo pro všechny stabilní dřevěné venkovní povrchy

einzA mix Novatrol Alpský olej

Ochranný olej na dřevo na vodní bázi odolný proti 
povětrnostním vlivům pro venkovní použití. einzA 
Novatrol Alpský olej s ochranným filmem proti mikro-
biologickému zamoření dřeva je vyroben na rostlinné 
bázi s přírodními oleji, obzvláště hluboce pronikající, 
minimální filmotvorná lazura podle EN 927-1:1996 
pro všechny rozměrově nestálé dřevěné venkovní 
komponenty např. dřevěné fasády, střešní podhledy, 
pergoly, balkony, ploty a pískované staré dřevěné 
povrchy. Dobré penetrační vlastnosti einzA Novatrol 
Alpského oleje chrání dřevo a posiluje přirozený vzhled 
dřeva. Dřevěné povrchy vystavené povětrnostním vlivům 
jsou díky einzA Novatrol Alpskému oleji vodoodpudivé. 
Výsledkem je přírodní a vlhkost regulující povrchová 
ochrana, která zůstává difuzní a s otevřenými póry. 
Mikro lazurové pigmenty zaručují optimální UV-ochranu 
a chrání před předčasným šednutím. Tento produkt je 
„ošetřené zboží“ podle nařízení EU 528/2012 a obsahuje 
jako prostředek na ochranu filmu (následující biocidní 
látky: 3-Iod-2-propinylbu- tylcarbamat (IPBC). Barevné 
odstíny: velký výběr barevných odstínů díky tónování s 
einzA mix bází 0

einzA mix Novatrol Alpský 
olej Silvershine

Dekorativní olej na bázi vody na ochranu dřeva pro ven-
kovní použití, odolný proti povětrnostním vlivům. einzA 
Novatrol Alpský olej Silvershine s ochranným filmem 
proti mikrobiologickému zamoření dřeva je vyrobena 
na rostlinné bázi s přírodními oleji, obzvláště hluboce 
pronikající, s minimální filmotvornou lazurou podle EN 
927-1:1996 pro všechny rozměrově nestálé dřevěné 
komponenty venkovního prostředí jako např. dřevěné 
fasády, střešní podhledy, pergoly, balkóny, ploty a písko-
vané staré dřevěné povrchy. Dobré penetrační vlastnosti 
einzA Novatrol Alpského oleje Silvershine chrání dřevo 
a posiluje jeho přirozený vzhled. Dřevěné povrchy vy-
stavené povětrnostním vlivům jsou díky einzA Novatrol 
Alpskému oleji vodoodpudivé. Výsledkem je přírodní 
a vlhkost regulující povrchová ochrana, která zůstává 
difuzní a s otevřenými póry. Kombinace jemně mletých 
hliníkových pigmentů a mikro lazurových pigmentů 
vytváří zvláštní „Antický vzhled“ s charakterem stříbřitě 
šedivého efektu a zaručuje optimální UV ochranu.
Tento produkt je „ošetřené zboží“ podle nařízení EU 
528/2012 a obsahuje jako prostředek na ochranu filmu 
následující biocidní látky: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 
(IPBC). Barevné odstíny: velký výběr barevných odstínů 
díky tónování s einzA mix bází ME

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení
Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

*(podle savosti a způsobu nanášení)
*(podle savosti a způsobu nanášení)

*(podle savosti a způsobu nanášení)

*tónování s einzA mix
**(podle savosti a způsobu nanášení)

*tónování s einzA mix
**(podle savosti a způsobu nanášení)

www.einzabarvy.cz
tel.: 608 773 470



 

  

  

  

  

0,900—0,940 70—80 5 l

2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

1,210—1,220 90—100 10 l | 10 l*

2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

0,820 160—200 5 l

2,5 l

750 ml

ca. 1,350 90—100 2,5 l

750 ml

1,430 85—100 10 l

2,5 l

750 ml

 

  

0,85—0,870 60—80 5 l

2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

 

       

  

1,000 160—200 5 l

2,5 l

750 ml

  

   

 

0,990 60—80 5 l

2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

1,000 80—100 2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

    

 

 

  

    

  

0,850—1,350 170—200 10 l*

5 l*

3 l*

2,5 l

1 l*

0,850—1,350 170—200 10 l*

5 l*

3 l*

2,5 l

1 l*

 

0,900 ca. 170 10 l

5 l

2,5 l

1 l

Spolehlivá dlouhodobá ochrana zdravého dřeva
Pouze trvalá ochrana před počasím zaručuje maximální trvanlivost. Každá kvalitní a spolehlivá ochrana dřeva 
začíná pečlivým výběrem nátěru. Pro účinnou ochranu dřeva a před povětrnostními vlivy nabízí einzA širokou 
škálu specialistů pro každý druh dřeva.

certifikovaná ochrana 
dřeva

einzA Napouštědlo na dřevo einzA Středněvrstvá tixotropní 
lazura

einzA Středněvrstvá tixotropní 
lazura na vodní bázi

dekorativní lazury pro 
exteriér

dekorativní lazury pro 
interiér a exteriér

Základní nátěr k ochraně dřeva před zamodráním pro 
všechny venkovní dřevěné komponenty. Základní nátěr na 
bázi rozpouštědel chránící dřevo v exteriéru. S testovaným 
ochranným účinkem proti modrání a hnilobě pro všechny 
druhy dřeva bez kontaktu s půdou. Preventivní chemická 
ochrana dřeva podle DIN 68 800 část 3. Proniká hluboko 
do dřeva, vytváří stabilní podklad pro lazurování a krycí 
vrstvy a může být přetřen všemi konvenčními a vodou ředi-
telnými lazurami a laky einzA. Tento produkt je biocidním 
přípravkem a podléhá směrnici o biocidních látkách (BPD). 
BAuA-Reg.-Nr.: N-65737 Účinné látky: 5 g/kg 3-Iodo-2-pro-
pynyl- butylcarbamat (IPBC); 2 g/kg Tebuconazol, 0,6 g/kg 
Permethrin Kategorie uživatele: profesionální a soukromé 
použití. Poznámka: Používejte biocidní přípravky bezpeč-
ně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace 
o produktu. Barva: bezbarvý

Středněvrstvá lazura pro nové a renovační nátěry, regu-
lující vlhkost s dobrou UV-ochranou a hluboce účinnými 
lazurovými pigmenty. Minimální filmotvorná lazura podle 
EN 927-1:1996 pro nové a renovační nátěry dřevěných 
komponentů. Díky tixotropní konzistenci lazura nestéká 
a zanechává povrch bez šmouh. Barevné tóny: stará bo-
rovice, eben, dub, světlý dub, jasan, bezbarvý, křídově bílá, 
kaštan, borovice, mahagon, ořech, palisandr, teak, ořech

Vodou ředitelná, vlhkost regulující lazura se saténovým 
leskem pro nové a renovační nátěr dřevěných kom-
penentů pro interiér a exteriér. Optimální ochrana proti 
povětrnostním vlivům a UV-záření pro všechny dřevěné 
komponenty. einzA Středněvrstvá tixotropní lazura na 
vodní bázi nestéká a ulehčuje práci. Neuzavírá póry, je 
trvale elastická, odolná, UV stabilní a vytváří odolný, 
odpuzující a snadno ošetřitelný ochraný film. Nátěry 
s einzA Středněvrstvou tixotropní lazurou na vodní bázi 
jsou odolné vůči slinám a potu a splňují EN 71 část 3 
(bezpečnost hraček). Barevné tóny: bezbarvý, křídově 
bílá a neomezená paleta odstínů einzA mix

einzA Napouštědlo na dřevo 
na vodní bázi

einzA Impregnační lazura

einzA Impregnační lazura na vodní 
bázi

Vodou ředitelný, ochranný nátěr proti modrání dřeva pro 
všechny venkovní komponenty. Vodou ředitelný, dřevo 
chránící základní nátěr pro venkovní použití. Preventivní 
chemická ochrana dřeva DIN 68 800 část 3. S testovaným 
ochranným účinkem proti modrání a hnilobě pro všechny 
druhy dřeva bez přímého kontaktu s půdou. Bez zápachu, 
proniká hluboko do dřeva, vytváří stabilní podklad pro 
lazurování a krycí nátěr a může být přetírán všemi vodou 
ředitelnými a konvenčními einzA lazurami a barvami. Tento 
produkt je biocidním přípravkem a podléhá směrnici o bio-
cidních látkách (BPD). BAuA-Reg.-Nr.: N-91100 Obsahuje: 
9 g/kg 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat (IPBC); 2,5 g/kg 
Tebuconazol, 1 g/kg Permethrin, 0,5 g/kg polymerní Betain. 
Kategorie uživatele: profesionální a soukromé použití. 
Poznámka: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
Barva: bezbarvý

Impregnační lazura pro venkovní dřevěné komponenty. 
Tenkovrstvá, hluboko pronikající, neuzavírá póry. 
Vhodné pro tuzemské a tropické dřevo; odpuzuje vodu 
a reguluje vlhkost. Dekorativní lazurové barevné odstí-
ny oživují přírodní kresbu dřeva a chrání před silným 
UV zářením. Barevné odstíny: stará brovice, eben, 
dub, světlý dub, jasan, bezbarvý, křídově bílá, kaštan, 
borovice, mahagon, ořech, palisandr, teak, ořech

Vodou ředitelná lazura na dřevo, neuzavírá póry, s univer-
zálním použitím pro všechny vnitřní a vnější dřevěné kom-
ponenty. Zvýrazňuje kresbu dřeva díky pronikavým, hluboce 
účinným lazurovým pigmentům. Vlhkost regulující, odolná 
proti povětrnostním vlivům a UV záření, bez zápachu, snadno 
použitelná. Šetrná k životnímu prostředí, s nízkým obsahem 
škodlivin. Nátěr s einzA Impregnační lazurou na vodní bázi  
je odolný vůči slinám a potu a splňuje kritéria EN 71 část 
3 (bezpečnost hraček). Barevné odstíny: bezbarvý, křídově 
bílá a neomezená paleta barevných odstínů od einzA mix

einzA Izolační základní nátěr na 
vodní bázi

einzA Základní nátěr na dřevo einzA Barva na dřevo

Univerzální izolační základní nátěr bez zápachu. Speciální 
základní nátěr pro interiér i exteriér, s izolačním účinkem 
proti pronikání barevných, ve vodě rozpustných látek obsa-
žených ve dřevě. Pro základní nátěry dřeva, dřevovláknitých 
desek, omítek a betonu. Izoluje saze, bitumen, stopy po 
zatečení vody, nikotin (dehtové oleje) atd. 
Barva: bílá, matná

Rychleschnoucí, dobře brousitelný základní nátěr na 
dřevo. Odolný proti povětrnostním vlivům, s hloubkovým 
efektem, izolačními vlastnostmi a vysokou přilnavostí. 
Pro všechny rozměrově stálé i nestálé dřevěné kompo-
nenty v exteriéru. 
Barva: bílá, matná 

Vodou ředitelná krycí barva proti povětrnostním vlivům. 
Ochranná barva s formulací H proti znečištění a zelenání 
dřevěných povrchů v exteriéru jako např. konstrukce, 
dřevěné obložení, střešní podhledy a jiné. Také na omítky, 
beton, zdivo, vláknitý cement a neželezné kovy jako jsou 
galvanizovaná ocel; hedvábný lesk, regulace vlhkosti, 
ředitelné vodou.
Barevné odstíny: bílá a neomezená paleta barevných 
odstínů einzA mix

Ochrana dřeva před povětrnostními vlivy

einzA Novasol einzA Novasol einzA Lisol

Lazura na bázi rozpouštědel a ochrana proti povětrnostním 
vlivům na bázi ricinového oleje s konzervačním ochranným 
filmem proti zamodrání. Hluboko pronikající lazura a 
ochranná barva proti povětrnostním vlivům, chrání již od 2 
nátěrů všechny dřevěné komponenty v exteriéru. Neuzavírá 
póry. S vysoce elastickým ochranným filmem s vysokou 
difuzní schopností, při správném a profesionálním zpra-
cování zabraňuje odlupování a/nebo odprýskávání. Tento 
produkt je „ošetřené zboží“ podle nařízení EU- 528/2012 
a obsahuje následující biocidní látku: 3- Iod-2-propinylbu-
tylcarbamat (IPBC). Barevné odstíny: olše, bříza, pinie, 
vlašský ořech, kaštan, ořech, palisandr.

Ochranný olej na dřevo na bázi rozpouštědel proti 
povětrnostním vlivům. Na bázi ricinového oleje s je-
dinečnou a osvědčenou ochrannou funkcí proti vodě 
a zamodrání. Hluboko pronikající bezbarvá lazura, 
chrání proti povětrnostním vlivům již od 2 nátěrů 
všechny dřevěné komponenty bez statické funkce před 
vlhkostí a zpožďuje povrchovou degradaci ligninu, čímž 
zabraňuje nevzhlednému šednutí dřeva. Tento produkt je 
„ošetřené zboží“ podle nařízení EU- 528/2012 a obsahuje 
následující biocidní látku: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 
(IPBC). Barva: bezbarvý

Vysoce kvalitní matná ochranná barva a lazura na dřevo, 
na bázi ricinového oleje, s rozpouštědly, s hlubokou 
ochranou proti modrání dřeva. Profesionální jednovrstvý 
systém pro vysoce odolné lazurovací a krycí vrstvy. 
Univerzálně použitelný na všechny venkovní dřevěné 
komponenty. Viskoelastická lazura neuzavírající póry 
a ochranná barva proti povětrnostním vlivům regulující 
vlhkost bez rizika křehnutí nebo praskání. Tento produkt 
je „ošetřené zboží“ podle nařízení EU- 528/2012 a obsa-
huje následující biocidní látku: 3-Iod-2-propinylbutylcar-
bamat (IPBC). Barevné odstíny: bílá (krycí) a neomezená 
škála barev einzA mix

Profesionálové na dřevo

Lazura a barva na dřevo 
na ochranu proti povětrnost-
ním vlivům

Olej na modřínové dřevo Lazura a barva na dřevo na 
ochranu proti povětrnostním 
vlivům
Na bázi oleje s elegantním matným vzhledem

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

*tónování s einzA mix

*tónování s einzA mix

*tónování s einzA mix

*tónování s einzA mix

*tónování s einzA mix

(při 2 nátěrech)

(při 2 nátěrech)

(při 2 nátěrech)

*tónování s einzA mix

*tónování s einzA mix

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

Spec.hmotnost g/ml Spotřeba ml/m2 Velikost balení

S tixotropní konzistencí


