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Technický list 
Číslo výrobku 2715 

Holzschutz- Creme 

 
Barevná lazura, dekorativní krém na ochranu  
a zušlechtění dřeva v exteriéru. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na 
rozpouštědlové 
bázi 

 Pro exteriér  Pro  
rozměrově 
nestálé 
dřevěné dílce 

 Nátěrem  Doba schnutí 
12 hod. 

 Teplota 
zpracování 

 Celkově 
nanesené 
množství 

 Skladovat nad 
bodem mrazu, 
v temnu a 
suchu. 
Uzavírat balení 

 
Oblasti použití: 

 Pro nátěry dřeva v exteriéru 
 Na dřevo bez kontaktu se zemí, 

EN 335-1, třídy ohrožení 2 a 3 
 Pro tvarově nestálé dřevo: např. 

ploty, hrázdění, přístřešky pro 
auta, obložení 

 Pro omezeně tvarově stálé dřevo: 
např. okenice, profilovaná prkna 

 Základní nátěr, mezivrstva i 
konečný nátěr 
 
Není vhodný pro nátěry 
podlahových ploch (terasy, 
dřevěné paluby) 
 

Vlastnosti výrobku: 

 Nutný pouze jeden nátěr 
 Tenkovrstvá lazura 
 3v1: impregnace, základ a vrchní 

lazura 
 Chrání dřevo před vlhkostí a 

preventivně působí proti 
zamodrání 

 Společně s konstrukční ochranou 
dřeva redukuje riziko vzniku 
hniloby 

 Proniká hluboko do dřeva 
 Prodyšná 
 S ochranou lakového filmu proti 

plísním a řasám 
 Brilantní odstíny 

 Neodlupuje se 
 Další nátěry bez nutnosti broušení 
 Krémová konzistence: není nutné 

míchat 
 Neskapává, vhodná pro práci nad 

hlavou 
 
      Jednotlivé odstíny je možné 

vzájemně míchat. 
 
Použití v systému s produkty 

 Langzeit-Lasur UV (2234) 
 
Přípravné práce 

Požadavky na podklad 
Tvarově nestálé a omezeně tvarově 
stálé dřevo 
Vlhkost dřeva max. 18% 
 
 

Příprava podkladu 
Odstraňte staré nátěry jako např. 
silnovrstvé lazury nebo krycí barvy 
jakož i lýko a kůru. Dřevo musí být 
čisté a suché. 
 
Odstraňte suky  jakož i místa 
s výronem pryskyřice a očistěte je 
pomocí ředidla V101. 
Hladké hoblované plochy pokud 
možno přebruste (zdrsněte) a očistěte 
od prachu, aby byl zajištěn lepší 
průnik barvy do dřeva. Přilehlé 
plochy, stavební dílce a materiály, 
které nemají přijít do styku 
s impregnacemi, musí být ochráněny 
vhodným opatřením. 
 
 
 
 

Údaje o výrobku: 

Hustota:   asi 0,88 g/cm³  při 20°C 
Teplota vznícení:   asi 61 °C 
Zápach:   po uschnutí bez zápachu 
Pigmenty:     světlostálé, vysoce transparentní 
     pigmenty 
Lesk:   sametově matný 
 
Jmenované hodnoty udávají typické vlastnosti výrobku a nejsou chápány jako závazné 
specifikace produktu 
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Zpracování: 

Podmínky pro zpracování 
Teplota zpracování /vzduch, podklad, 
lazura/ by měla být mezi 5 – 25oC.  
 
Holzschutz-Creme se nanáší ve 
směru vláken měkkým štětcem na 
lazury. Po zaschnutí aplikujte druhý 
nátěr.Otevřená balení dobře uzavřete 
a pokud možno co nejdříve zpracujte. 
 
Upozornění: 

Při přetírání jinými nátěrovými 
hmotami doporučujeme vyzkoušet 
přilnavost.  
 
Holzschutz-Creme weiß se smí 
používat jen na ty plochy v exteriéru, 
které nejsou vystavené přímé 
povětrnosti jako např. střešní 
podhledy nebo podkladové nátěry.  
U dřevin bohatých na obsažené látky 
jako např. dub, červený cedr, afzelie, 
červené dřevo atd. může docházet 
k jejich vymývání dešťovými srážkami 
a k obarvování světlého zdiva nebo 
omítky. Dolní části čelních ploch mají 
být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.  
 
Pomocí zkušebního nátěru otestujte 
přilnavost s podkladem a barevný 
odstín. Každým nánosem lazury 
bude podklad tmavší a lesklejší. 
Výrobek není vhodný pro nátěry 
podlahových ploch (terasy, dřevěné 
paluby). 
 
Schnutí 
 
Asi 12 hodin při teplotě 20 °C a 
relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší 
teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu 
schnutí prodlužují. Podle druhu 
dřeva, např. u modřínu může být 
doba schnutí výrazně delší. 
 
 
 

Ředění 
Není nutné. Výrobek je připraven ke 
zpracování. 
 
Spotřeba: 

200 - 250 ml/m2 v jednom až dvou 
nánosech. 
 
Hladké nebo velice husté dřevo má 
malou nasákavost a vyžaduje druhý 
nátěr. 
 
Pracovní nářadí, čištění: 

Pracovní nářadí štětec 
Čistěte ředidlem V 101 ihned po 
použití. Zbytky po čištění řádně 
zneškodněte. 
 
Velikosti balení, odstíny: 

Velikost balení 
Nádoby z bílého plechu 
0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 
 
Odstíny 
2715 eiche hell 
2716 kiefer 
2717 pinie/lärche 
2718 nussbaum 
2719 teak 
2720 mahagoni ͋ 
2721 weiß ͋ 
2722 silbergrau ͋ 
2723 palisander 
͋ není ve 20 l balení 
 
Skladování: 

V uzavřených původních obalech 
v suchu, chladnu. Chránit před 
mrazem, přímým slunečním zářením, 
v dobře větraných prostorech. Ve 
skladovacích prostorech není 
dovoleno kouřit. Chraňte před dětmi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuálním bezpečnostním listě. 
 
Kód výrobku: HSL20 
 
Pokyny k likvidaci: 
Větší množství zbytků výrobku 
v původním balení zneškodňujte 
v souladu s platnými předpisy. Balení 
zbavená od všech zbytků odevzdejte 
k recyklaci. Nesmí se zneškodňovat 
spolu s komunálním odpadem. 
Nevylévat do kanalizace. 
Kat. číslo odpadu: 03 02 05 
 
Ustanovení o biocidních 
produktech 
Používejte biocidní přípravek 
bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu, popř. 
připojené informace o přípravku. 
 
Směrnice podle VdL-RL 01 (2013) 
Druh produktu: lazura na dřevo 
Složení: alkydové pryskyřice, 
alifatické sloučeniny, voda, 
aromatické sloučeniny, oxid titaničitý, 
pigmenty oxidu železa, smáčedla, 
sušicí činidla, IPBC 

 
Obsah VOC: 

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e 
je 400 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje maximálně 
400 g/l VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či 
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost 05/16 


