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NÁZEV VÝROBKU 

DULUX TRADE DIAMOND GLAZE  
 

1. POPIS VÝROBKU  
Dulux Trade Diamond Glaze  je čirý lak na dřevo pro vnitřní použití s maximální trvanlivostí. 
Je ideální pro interiérové povrchy vystavené intenzivnímu opotřebování, jako podlahy, schody, podlahové lišty, 
krycí obložení oken a dveří, horní plochy stolů a pultů, atd. Je rovněž vhodný pro povrchovou úpravu korkových 
podlahovin, dřevotřísek, dřevovláknitých materiálů, atp. 
Barevné odstíny: Bezbarvý, saténový nebo lesklý + dalších 70 odstínů řady Woodcare . 
Nátěr odolává běžným čisticím prostředkům, alkoholu a horké vodě. 

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU 
Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení 
za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné 
respirační ochranné prostředky. 

3. NÁVOD NA POUŽITÍ  
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

� Stopy mastnoty, vosku nebo leštících přípravků je nutno dokonale odstranit omytím buď lakovým 
benzínem, nebo cukrovým mýdlem (omývání vodou může vést k vystoupení vlákna). Všechny zbytky je 
nutno opláchnout a povrch nechat vyschnout. 

� Nové nebo holé dřevo: Hřeby je nutno zatlouci pod úroveň povrchu a vzniklou prohlubeň zaplnit vhodně 
zbarveným tmelem. Povrch přebruste smirkovým papírem ve směru vláken, aby se odstranily 
nedokonalosti atd. a oprašte. 

� Natřené povrchy v dobrém stavu: Přebruste, abyste zajistili dobré zakotvení a rovnoměrný vzhled. 
� Natřené povrchy ve špatném stavu: V místech vadného starého nátěru se musí tento úplně odstranit 

a povrch připravit tak, jak je uvedeno pro nové nebo holé dřevo. 
� Opravování: V případě potřeby proveďte opravy povrchu pomocí vhodně zbarveného tmelu. 
� Broušení podlahy: Pro zajištění stejnosměrného vzhledu přebruste podlahu kombinací průmyslové 

válcové brusky a brusky pro okraje (kterou si můžete zapůjčit v půjčovně průmyslových zařízení). 
Doporučujeme provádět toto přebrušování pouze ve směru vláken, čímž bude dosaženo nejlepších 
výsledků. Pro menší plochy lze použít pásovou nebo kotoučovou brusku. Při broušení používejte vhodné 
ochranné pomůcky. Veškerý prach z podlahy a okolí pak odstraňte vhodným vysavačem. 

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ: 
Před použitím důkladně promíchejte (avšak nepřimíchejte vzduch pohyby podobnými šlehání, neboť to by 
způsobilo pěnění při nanášení) a před natřením celého povrchu nejprve naneste lak na malou zkušební plochu. 
Naneste 2–3 vrstvy laku Dulux Trade Diamond Glaze  buď štětcem, nebo mohérovým válečkem s krátkým 
vlasem. Nanášejte rovnoměrně a důsledně, věnujte pozornost zachovávání „mokrého kraje“ pro navazování další 
části a nanášení ve směru vláken. Před dalším nátěrem nechejte zaschnout alespoň 2 hodiny, přebruste jemným 
smirkovým papírem a odstraňte prach. Nenanášejte při teplotách nižších než 10 °C nebo v místnostech 
s vysokou relativní či kondenzující vlhkostí. Natřené povrchy je nutno chránit před vodou, párou, rozlitými 
kapalinami a mechanickým namáháním (např. oděrem nebo leštěním) po dobu alespoň 5 dnů od nanesení. 
Při zachování opatrnosti je přípustná lehká pochůznost po 24 hodinách zasychání. Koberce by se neměly 
pokládat na natřenou podlahu dříve než za 7 dní. V případě aplikace barevných odstínů laku je třeba provést 
první vrstvu naředěným bezbarvým lakem Dulux Diamond Glaze . 

4. DOBA SCHNUTÍ  
Doba zasychání se může měnit v závislosti na teplotě a vlhkosti, tj. uvedené doby se značně prodlouží 
za chladných a vlhkých podmínek. 
Nelepivý (suchý na dotyk): po 1–2 hodinách (rychleji v případě savých podkladů). 
Přetíratelný: po 2–4 hodinách. 
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5. BALENÍ  
1 l, 2,5 l, 5 l 

6. TEORETICKÁ VYDATNOST  
Vydatnost se bude lišit v závislosti na druhu a stavu povrchu. 
Typické hodnoty jsou:  

• Holé dřevo: 12–20 m2/l. 
• Dříve natřené dřevo: 20–25 m2/l. 

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy. 

8. SKLADOVÁNÍ  
Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, 
chladných, dobře větraných prostorách. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. 
Chránit před mrazem a extremními teplotami. Číslo šarže a datum výroby (formou kódu) jsou vytištěny na obalu. 
 
Návod pro čtení kódu: 
Číslo šarže: 11510802401 
115 = Stowmarket; 114 = Slough – místo výroby 
1 = rok 2011 
08 = 8. týden v roce 2011 
024 = 24. objednávka v 8. týdnu 
01 = FINI SKU, číslo finálního produktu 

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC 
Bezpečnostní věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Hustota: cca 1 g/cm3. 
Obsah organických rozpouštědel VOC: 0,12 kg/kg. 
Obsah celkového organického uhlíku TOC: 0,11 kg/kg produktu.  
Obsah netěkavých látek (sušiny): 41 % obj.  
EU limitní hodnota VOC kategorie A (e) VŘNH: 130 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 129 g/l. 
 
Značení ADR:  Nepodléhá předpisům podle ADR. 
 
PRVNÍ POMOC: V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči 
vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. 
Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře. 

10. DISTRIBUTOR   
    
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
   Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI 

140 00 Praha 4  
   Tel.: +420 261 399 100 - 101 

Infolinka: 800 100 701 
   www.dulux.cz 
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11. DATUM VYDÁNÍ  
 
březen 2012 

 
 
Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy 
a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce. 


