
Výrobek č.:71 

Všeobecný popis produkt 
Lodní lak biopin je tradiční lak s vynikajícím rozlivem a trvalou elasticitou pro nejtěžší 
podmínky. Je extrémně odolný vůči počasí, vůči mořské vodě a otěru. Lodní lak biopin se 
vyznačuje výbornou schopností vsákavosti a přilnavosti a zůstává při správném použití 
trvanlivý po mnoho let. Vysoký lesk.  
Ošetření dřeva tvořící vrstvu pro interiéry i exteriéry; obzvláště při stavbách lodí, ale také 
na zahradní nábytek a ve vlhkém prostředí budov (kuchyň, koupelna atd.). 
Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, komplexy železa.  
Bezbarvý
Skladujte dobře uzavřené, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. 
V uzavřeném obalu trvanlivý nejméně 4 roky.
0,375l; 0,75l; 2,5l
Vhodný pro hračky: Odpovídá DIN-EN 71, část 3 bezpečnost hraček. 

Cca 0,86g/ml 
Viskozita při 20°C > 60 sec. ISO 3mm 
Dynamická viskozita při 40°C > 24mPa s 

> 62 °C

Popis produktu 

Oblast použití

Složení 
Barevné odstíny 
Skladování 
Trvanlivost 
Velikosti obalů
DIN EN 71/3 

Technická data 
Měrná hmotnost 
Viskozita

Bod vzplanutí
Spotřeba

Doba schnutí

chemVOCFarbV

Pokyny ke zpracování 
Vhodné podklady 
Požadavky na podklad 
Zpracování

Ředění
Předúprava

Základní nátěr
Konečný nátěr

Péče
Renovační nátěr
Čištění nástrojů 
Likvidace produktu

Bezpečnostní pokyny

70-90 ml/m² na nátěr na standardně savých podkladech, závisí na savosti a kvalitě povrchu 
dřeva.
Při 20°C a střední vlhkosti suchý proti prachu po  4-6 hodinách; opatrně brousitelný a přetí-
ratelný po 8-12 hodinách; konečná tvrdost po několika dnech. Nízké teploty a vysoká vlhkost 
vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.
<600g/l.  Limitní hodnota EU  f /Lb 700g/l., nefilmotvorná mořidla.  

Kompozitní dřeva všeho druhu, tvrdá a měkká dřeva. Naolejovaná dřeva. 
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty a prachu.  
Teplota zpracování nejméně 10°C.  Před použitím dobře zamíchejte a nanášejte štětcem 
rovnoměrně v tenké vrstvě ve směru kresby dřeva. 
Připraveno k použití. V případě nutnosti ředíme Rozpouštědlem biopin. 
Dřeva bohatá na pryskyřice a tropická dřeva otřeme Rozpouštědlem biopin. Pro spolehlivou 
ochranu před modráním a houbami musíme použít obvyklý podkladový nátěr na ochranu proti 
modrání.  Podle stavu techniky nemůže být zaručena trvalá nepřítomnost řas a hub. Tento 
produkt neobsahuje žádné biocidní látky. 
Lodním lakem biopin (10–20% ředěným) nebo Lodním olejem biopin jednou natřít.  
Jen pro vrstvu tvořící nátěry trupů, stěžňů atd.: Naneseme Lodní olej biopin dva- až třikrát nebo 
jako zapečetění natřeme nejméně třikrát Lodním lakem biopin. 
Nepoužíváme agresivní čistící prostředky. 
Staré olupující se nátěry atd. kompletně odstraníme a podklad ošetříme jako u nového nátěru. 
Ihned po použití očistíme  Rozpouštědlem biopin. 
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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