
T E C H N I C K É  I N F O R M A C E  

 

 

 

BELINKA BELLES, d.o.o. 

 Zasavska c. 95 

1001 Ljubljana, P.P. 4973 

Slovenija 

 telefon: +3861 n.c. 5886-299 

fax: +3861 5886-303 

http://www.belinka.si/ 

 

 

TOPLASUR UV PLUS 

 

 

POPIS 
Toplasur UV plus je bezbarvý nátěr na ochranu dřeva před vlivy 
povětrnostních podmínek. 

SLOŽENÍ 
Organická rozpouštědla, alkydové pryskyřice, voduvzdorné látky, UV 
absorbční látky a UV filtry. 

 
OBLAST POUŽITÍ 

Používáme jej k povrchové ochraně všech druhů dřeva v exteriéru, 
chceme-li zachovat přirozený vzhled dřeva. Je zvláště vhodný na 
ochranu oken a dveří, protože podporuje jejich rozměrovou stabilitu, a 
na ochranu všech tvrdých druhů dřeva listnatých stromů. 

 
VLASTNOSTI 

Toplasur UV plus je bezbarvý lazurový nátěr, který tvoří tlustou vrstvu, 
zdůrazňuje strukturu dřeva a propůjčuje mu hedvábně matný vzhled. Je 
tixotropní, proto se snadno natírá a nekape ze štětce. 
Nátěr se nesloupává a snadno se obnovuje. 

 
OŠETŘENÍ PODKLADU 

Nové dřevo musí být suché, čisté a jemně obroušené. Před nátěrem 
Toplasurem UV plus je důležitá dobrá ochrana dřeva 
Impregniergundem. Při obnovování starých lazurových nátěrů dřevo 
nejdříve důkladně vykartáčujeme kartáčem s tvrdými štětinami, 
abychom odstranili prach a nepřilnavé částečky staré lazury. Při 
obnovování starých krycích nátěrů (olejová barva, lak) musíme tyto 
nejdříve zcela odstranit, pak postupujeme jako u nového dřeva. 

 
ZPŮSOB NANÁŠENÍ 

Toplasur UV plus před použitím dobře promícháme. Nanášíme jej 
neředěný štětcem nebo válečkem. Musíme dbát na to, abychom jej tahy 
štětcem nebo válečkem dobře a rovnoměrně rozetřeli, tak, abychom jej 
na m2 spotřebovali předepsané množství. 

 
SCHNUTÍ 

Nátěr je za normálních podmínek (20oC, relativní vlhkost vzduchu 65%) 
suchý za 6 až 10 hodin. Nový nátěr aplikujeme po 12 – 24 hodinách, 
resp. po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Natírat můžeme při teplotě 
nad 0oC, čas schnutí se však snížením teploty znatelně prodlužuje. 
Čas schnutí je delší při vyšší relativní vlhkosti. 

 



 
SPOTŘEBA 

Spotřeba silně závisí na druhu a kvalitě dřeva, způsobu a kvalitě 
zpracování a způsobu nanášení. 
Spotřeba je zpravidla největší při prvním nátěru. Vzhledem k druhu 
dřeva je největší u silně savých druhů (např. borovice) a nejmenší u 
nesavého tvrdého dřeva listnatých stromů (např. dub). 
Na hladce opracovaném povrchu stejného druhu dřeva zůstává menší 
množství nátěru, proto je spotřeba menší. Nejhladší je povrch, pokud je 
opracován kvalitním hladkým hoblováním nebo kvalitním broušením. 
Méně hladký je hůře ohoblovaný povrch, nejhrubší pak pilou řezané 
dřevo. 
U druhého a třetího nátěru je spotřeba menší nebo dokonce podstatně 
menší. Závisí na druhu a kvalitě dřeva, na předešlém nátěru a 
zkušenostech natěrače. 
 
Jedním litrem Toplasuru UV plus natřeme: 
- v jednom (prvním) nátěru cca. 18 m2 (borovice, obnova starého, 

popraskaného dřeva), až 22 m2 (velmi hladký smrk, dub), 
- ve dvou nátěrech cca. 8 m2 (borovice, hůře opracovaný povrch) až 

12 m2 (hladký povrch), 
- ve třech nátěrech cca. 6 m2 (hrubý povrch) až 10 m2 (hladký 

povrch). 
 

 
DŘEVO V EXTERIÉRU 

Dřevo v exteriéru nejdříve ošetříme Impregniergrundem, který dřevo 
preventivně chrání před modráním, trouchnivěním a lesním hmyzem. 
Poté naneseme Toplasur UV plus v předepsaném množství. Vhodné je 
dřevo ošetřit ze všech stran, u obkladů i zadní stranu alespoň jedním 
nátěrem, v opačném případě může dřevo v určitých podmínkách příliš 
vlhnout (prosáknutí vody na zadní stranu v případě silného deště). Na 
zadní stranu můžeme nanést také obyčejný bezbarvý Toplasur. 
Na méně zatížených plochách (chráněných před sluncem a vlivy počasí 
– pod přístřeškem) postačí 1 l na 12 až 14 m2. Toho zpravidla 
dosáhneme již dvěma nátěry. Pokud chceme dosáhnout plnějšího 
vzhledu nátěru, naneseme Toplasur UV plus ve dvou nátěrech hojněji, 
tak, abychom spotřebovali 1 l na cca. 10 až  12 m2. 
Na exponovanějších částech a na ochranu rozměrově stabilního dřeva 
(okna, dveře, vrata) pak musíme nanést tolik Toplasuru UV plus, 
abychom spotřebovali 1 l na 6 až 10 m2 dřeva. To je zpravidla možné ve 
třech nátěrech. U nestandardních kvalit dřeva musíme počet nátěrů 
přizpůsobit uvedenému kritériu spotřeby. 
Obyčejný bezbarvý Toplasur není vhodný k použití v exteriéru budov, 
neboť nenabízí ochranu dřeva před UV zářením, můžeme jej použít 
pouze v obytných místnostech nebo na ochranu zadní strany dřevěných 
obkladů. 

 
DŘEVO V INTERIÉRU 

V obytných místnostech ochrana Impregniergrundem není potřebná, 
kromě vlhkých místností (kuchyň, koupelny, sklepní místnosti). 
V interiéru použijeme Toplasur UV plus především na dekorativní 
ochranu dřeva. Většinou chceme dosáhnout krásného hladkého 
povrchu, což znamená, že musíme aplikovat alespoň dva nátěry a to 
tak, že po aplikaci první vrstvy povrch jemně přebrousíme. Spotřeba se 
pohybuje ve velmi širokém rozpětí od 10 m2 (pro dosažení plnějšího 
vzhledu) do 16 m2 nebo více na litr Toplasuru UV plus ve dvou 
nátěrech. Na zadní stranu obložení naneseme alespoň jeden nátěr 
Toplasuru. 

 
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 

Po použití očistíme nářadí a pomůcky ředidlem (S6006) nebo jinými 
ředidly pro syntetické barvy. 



 
ÚDRŽBA NÁTĚRU 

Dřevo, které je chráněno Toplasurem UV plus, je třeba pravidelně 
kontrolovat a poškození ihned odstranit, protože je bezbarvý a každé 
poškození je viditelnější než u barevných nátěrů. Obnovujeme tak, že 
z povrchu nejdříve kartáčem odstraníme nečistoty, a pak natřeme 
jedním nátěrem. Pokud povrch nátěru již silně degradoval, 
doporučujeme dva nátěry.  
Obnovu nátěru doporučujeme provést před úplnou degradací starého 
nátěru. Toplasur UV plus můžeme použít také při obnovování ostatních 
odstínů Toplasuru, chceme-li zachovat co nejsvětlejší odstín. Můžeme 
jej míchat v libovolném poměru se základním odstínem, doporučujeme 
však použít alespoň 25% základního odstínu (pigmentovaného 
Toplasuru). Při obnovování si můžeme pomoci tak, že spodní část 
objektu, kde nátěr zpravidla více degraduje, ošetříme normální 
tloušťkou nátěru Toplasuru, horní část pak natřeme tenčí vrstvou, jen 
tolik, abychom vyrovnali barevné odstíny starého a nového nátěru. 

 
SKLADOVÁNÍ 

Toplasur UV plus skladujeme v originálním, neprodyšně uzavřeném 
balení, při teplotě pod 30oC, z dosahu dětí a zvířat a odděleně od 
potravin. Nespotřebovaný Toplasur UV plus přelijeme z většího balení 
do menšího až po okraj, dobře uzavřeme a označíme. 

 
DOBA POUŽITÍ 

V originálně uzavřeném balení je výrobek použitelný do data, 
vytištěného na balení. 
Výrobek je použitelný také po tomto datu, pokud Toplasur UV plus 
nejeví známky želírování (po intenzivním proklepání a promíchání musí 
být natolik tekutý, aby se štětcem dobře nanášel). 

 
ATESTY 

- Inst. für Anstrich-technik A. Brasholz, Mnichov: vyhovuje Rosenheimským 
doporučením 

 
DALŠÍ TECHNICKÉ 
INFORMACE 

můžete získat u našich výzkumných techniků  a marketingových pracovníků. 

Tel.: +3861/080 10 88 
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