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Bezpečnostní pokyny

Hedvábně lesklý, konečný nátěr bez obsahu rozpouštědla jako nátěr k zapečetění 
v interiérech. Bezbarvý lak biopin vytvoří vodě odolný, lehce udržovatelný povrch a vyniká 
dobrou přilnavostí a trvanlivou elasticitou.
K zapečetění povrchů nábytku, dřevěného obložení, dveří atd. z neošetřeného dřeva 
jehličnanů, buku, javoru, břízy nebo z hevey (kaučukovníku) v interiérech. Není vhodný pro 
dřeva bohatá na obsažné látky, např. dub, kaštan, merbau. 
Pro nátěry podlah použijte prosím Lak na podlahy biopin (čís. výrobkyu 30).
Přírodní oleje a pryskyřice, voda, methylcelulóza.
Emulgátor na přírodní bázi, komplexy železa. 
Bezbarvý. V tekutém stavu mléčné zabarvení, po uschnutí zmizí. 
Skladujte dobře uzavřené, mimo dosah dětí, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. 
V uzavřeném obalu trvanlivý nejméně 4 roky.
0,375 l; 0,75 l

Cca 0,99g/ml
Cca 25 sekund (DIN-Becher 4mm) při 20°C.
Neuvádí se.
75-85 ml/m2 na nátěr na standardně savých podkladech.
Při 20°C a střední vlhkosti suchý proti prachu po 3-4 hodinách; opatrně brousitelný a 
přetíratelný po 8-12 hodinách; konečná tvrdost po několika dnech. 
Limitní hodnota EU pro VOC e/Wb= 130g/l. od 2010.Tento produkt obsahuje maximálně 
1g/l. Vhodný pro hračky: Odpovídá DIN-EN 71, část 3 o bezpečnosti hraček.

Dřevo kompozitní dřevo a korek. Prosíme dbejte i pokynů, které najdete pod heslem 
"Oblast použití".
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty a prachu.  
Nanášíme natíráním, nástřikem nebo válečkem. Nezpracováváme při teplotách pod 10°C. 
Obroušený prach dobře odstraníme z pórů. Bezbarvý lak biopin před použitím dobře 
promícháme a nanášíme v tenké vrstvě rovnoměrně štětcem, válečkem nebo 
postřikovačem. Pracujeme rychle, neboť lak rychle schne. Mezi jednotlivými pracovními 
kroky necháme dobře uschnout a přebrousíme jemným smirkovým papírem (zrnitost 
180-220).
Připraveno k použití. V případě nutnosti ředíme vodou. 
Bezbarvý lak biopin můžeme při prvním nátěru zředit 10% vodou.  
Jednou natřeme v tenké vrstvě Bezbarvým lakem biopin, u velmi silně savých podkladů 
může být zapotřebí ještě jeden nátěr.
Neporušené staré nátěry laků z přírodních pryskyřic očistíme a zbrousíme. Jiné nebo 
neznámé staré nátěry zbrousíme a provedeme zkušební nátěr. Naneseme 1-2 nátěry 
Bezbarvým lakem. Opotřebovaný nebo odlupující se starý nátěr kompletně obrousíme a 
postupujeme jako u nového nátěru. 
Ihned po použití očistíme teplou vodou a mýdlem. Dobře propláchneme čistou vodou. Při 
delších pracovních pauzách vložíme nástroje do vody. 
Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracovávání proniknout do půdy ani 
nevylévejte do okolního prostředí! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu mohou být 
vyhozeny do domácího nebo komunálního odpadu; prázdné obaly patří do v daném místě 
obvyklých recyklačních kontejnerů. 
Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu. 

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracovávání dbejte na dobré 
odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat zmačkané, nýbrž je 
musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech ještě trochu pouštět barvu. 
Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím  ale 
nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost 
výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu 
technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
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