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1. POPIS VÝROBKU 
Luxol Originál je tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním 
vlivům a UV záření. Nová receptura má vylepšené vlastnosti jako zvýšenou vodoodpudivost, vysokou 
přilnavost dalšího nátěru, mechanickou odolnost a také hlubokou penetraci. Díky nové krémové 
konzistenci se lépe roztírá a jednoduše aplikuje. Lazura vyniká stálými barevnými odstíny s matně 
saténovým vzhledem. Nátěr neomezuje dýchání dřeva a díky sníženému obsahu VOC je také šetrnější 
k životnímu prostředí. Tenkovrstvá lazura Luxol Originál je vhodná pro nátěry všech stavebních 
součástí nebo dřevěných konstrukcí jako jsou ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, 
okenice, chaty, chalupy a jiné dřevěné konstrukce v exteriéru. Lazura je také dobrá pro natírání v 
interiéru, protože má minimální zápach a rychleji schne. 

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 
Pro venkovní nátěry se doporučuje podklad napustit fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNACE. 
Luxol Originál nanášejte na suchý a očištěný povrch. Odstraňte případné staré nátěry. Před použitím 
obsah důkladně promíchejte. Neřeďte. LUXOL ORIGINÁL nanášejte štětcem ve směru vláken. Nátěr 
provádějte za stálého a suchého počasí. V interiéru nanášejte 1–2 vrstvy. Pro vytvoření dlouhodobé 
ochrany v exteriéru nanášejte 2–3 vrstvy. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 8–14 hodin. 
Suchý na dotek po cca 3 hodinách, proschlý po 24 hodinách. Před aplikací další vrstvy nátěr jemně 
přebruste. LUXOL ORIGINÁL aplikujte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C. Pracovní 
pomůcky umyjte technickým benzínem nebo ředidlem S6006. Před čištěním odstraňte ze štětce co 
nejvíce barvy. 
 
Upozornění: 
Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební 
nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. 
Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Bezbarvý odstín 
není vhodný do exteriéru. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto 
doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.  

4. DOBA SCHNUTÍ 
suchý na dotyk: 3 h 
brousitelný/druhý nátěr: 8–14 h 
proschlý: 24 h 
Uvedená data platí pro teplotu 20 °C a vlhkost 50 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost může výrazně 
ovlivnit rychlost schnutí 

5. BALENÍ A BAREVNÉ ODSTÍNY 
14 odstínů dle vzorníku Luxol v baleních 0,75 l / 2,5 l / 4,5 l / 10 l 

6. TEORETICKÁ VYDATNOST 
11–14 m2/litr v jedné vrstvě 
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7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Ředidlem S6006 nebo jiným běžným syntetickým ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce co 
nejvíce barvy. 

8. SKLADOVÁNÍ 
Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od 
data uvedeného na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem. 

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC 
Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem 
neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke 
skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky 
výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s 
nebezpečnými odpady. 
 
Pokyny pro první pomoc: 
Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a 
zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím 
prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. 
Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře. 
 
Bezpečnostní věty:  
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.  
S 29 Nevylévejte do kanalizace.  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
 
Hustota: 0,91–0,96 g/cm3 
VOC: 0,386 kg/kg 
TOC: 0,348 kg/kg 
Obsah netěkavých látek (sušiny): 19,55 obj. %. 
EU limitní hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 399 g/l. 

10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ: 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4 
140 00 Praha 4,  
Infolinka: 800 100 701 
www.akzonobel.cz,  www.luxol.cz 

11. DATUM VYDÁNÍ 
Listopad 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. 


