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NÁZEV VÝROBKU 

DULUX TRADE CLASSIC SELECT WOODSTAIN 
 

1. POPIS VÝROBKU  
Tónovatelné mořidlo na dřevo určené pro venkovní použití. Dulux Trade Classic Select Woodstain  chrání a 
zdobí vnější hladce ohoblované dřevěné součásti, jakož i nahrubo nařezané stavební dřevo. 
Tónování barevného odstínu dle vzorníku Dulux . 
Tento ochranný nátěr na dřevo proniká hluboko do podkladu a poskytuje v tenké vrstvě matný povrch, na kterém 
se netvoří puchýřky nebo odlupující se šupiny. Poskytuje až čtyřletou ochranu a je vhodný na tvrdá i měkká 
dřeva. 

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 K POUŽITÍ  
Natíraný povrch musí být čistý, suchý, zbavený veškerého poškozeného nebo špatně držícího dřeva, špíny, 
mastnoty, vosku, apod. Z povrchů, které byly dříve natřeny barvou nebo fermeží, je třeba odstranit všechen starý 
nátěr až na holé dřevo. U dřevěných prvků, ošetřených tenkovrstvou lazurou, u kterých došlo působením 
povětrnostních vlivů k povrchové erozi a popraskání dřeva, je nutné dokonale odstranit jak staré nátěry, tak 
i nedržící erodované dřevo. Sundejte ozdobné a zasklívací lišty, obruste je a natřete samostatně. Po obroušení 
dokonale odstraňte brusný prach. Zabraňte jeho vdechování, může vyvolat alergii. Při práci používejte vhodný 
respirátor (staré nátěry mohou obsahovat olovo). Odstraňte veškerou plíseň, řasy, lišejníky nebo mechy. Očistěte 
veškeré drážky, zvýšenou pozornost věnujte rohovým spojům oken a dveří (zvláště u starších typů často dochází 
k povolení spoje a tvorbě trhlin). Pro zasklívání používejte dřevěné zasklívací lišty, které usaďte do vhodného 
trvale elastického tmelu (jsou to například silikonové nebo akrylátové transparentní tmely pro vnější prostředí, 
které zároveň vytvářejí těsnící vrstvu), případně speciální sklenářské tmely.  
Nanášejte pouze štětcem. Z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, která se vztahuje na všechny 
rozpouštědly ředitelné nátěrové hmoty, se nedoporučuje nanášení stříkáním. 
Je naprosto nutné nanést první vrstvu nátěru i na zadní stranu obložení, na vnější stranu okenních rámů 
před jejich namontováním v budovách, a podobně. Zajistěte, aby byly natřeny všechny konce prken, horní 
a spodní okraje dveří, spodní strany prahů, atd. Nedostatečná příprava povrchu, nedokonalé provedení 
truhlářských prací nebo nanesení menšího než doporučeného počtu vrstev může znehodnotit účinnost tohoto 
nátěrového systému a vést k jeho předčasnému selhání nebo údržbě. 
 
Upozorn ění:  
Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Různé šarže před aplikací smíchejte ve větší 
nádobě. U dřev bohatých na ve vodě rozpustné látky může docházet k jejich vymývání deštěm. To může vést 
k zabarvení světlého zdiva nebo omítek. Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl 
před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. 
Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku. Tento výrobek neobsahuje žádné přidané olovo. Je však 
možné, že dřevo a kovové povrchy budov, zvláště pokud pocházejí z období před rokem 1960, mohly být v 
minulosti natřeny nátěrem obsahujícím olovnaté pigmenty. Příprava povrchů ošetřených takovými nátěry a 
odstraňování takových nátěrů může být nebezpečné. 

4. DOBA SCHNUTÍ  
Nelepivý (suchý na dotyk): po 4–6 hodinách. 
Přetíratelný: po 16 hodinách. 

5. BALENÍ  
1 l, 2,5 l, 5 l 
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6. TEORETICKÁ VYDATNOST  
Na podklady s průměrnou porositou stačí jeden litr nátěru na jednu vrstvu na ploše až 14 m2. Tato hodnota se 
může měnit v závislosti na porositě dřeva. 

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Ředidlem White Spirit. 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. Chra ňte před mrazem. Při teplotách pod bodem 
mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. 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 
Nebezpečné látky:  
Obsahuje sloučeniny kobaltu, dichlofluanid (ISO), butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. 
Rizikové věty 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
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: 0,9 g/cm3. 
Obsah organických rozpouštědel VOC: 0,78 kg/kg. 
Obsah celkového organického uhlíku TOC: 0,66 kg/kg produktu. 
Obsah netěkavých látek (sušiny): 15,5–18,6 % obj. 
EU limitní hodnota VOC kategorie A (f) RNH: 700 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 699 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. 
 
Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo 
předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování 
potravin. Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Savé materiály (hadry, piliny, papíry apod.) znečištěné lakem 
průběžně likvidujte – nebezpečí samovznícení.  
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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 
 

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. 


