Nátěry pro ochranu
a krásu dřeva
PCI Decotop®

Spolehlivé řešení
povrchových úprav dřeva
Vyspělé technologie a rozsáhlé výrobní zkušenosti společnosti PCI
spoluvytvářejí a garantují vysoký kvalitativní standard povrchových
úprav nejen ve stavebnictví, ale také v oboru dřevostaveb včetně
všech stavebně truhlářských dílců.

Přednosti systémové řady Decotop
Uchovává originální vzhled dřeva
Nabízí více než 60 odstínů
Šetrná k životnímu prostředí
Dlouhodobá ochrana dřeva

Jak dosáhnout
nejlepšího výsledku?
Dřevo je živý materiál, který citlivě reaguje na klimatické změny,
při styku s vodou pracuje a je snadno napadnutelné škodlivými
mikroorganismy.
Povrchová úprava dřeva brání jeho předčasnému stárnutí
a následné destrukci.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků pro dlouhodobou ochranu
dřeva, pozorně si přečtěte následující pokyny.

Jaký vzhled a typ
nátěrové hmoty zvolit?
Tenkovrstvá lazura
Pro úpravu plotového oplocení, které patří k prvkům dřeva vykazující velké rozměrové změny vedoucí k značnému namáhání povrchové úpravy, je nejlepší volbou tzv. tenkovrstvá lazura nebo nátěr
se střední tloušťkou. Penetruje hlouběji do dřeva, kopíruje strukturu
dřeva a zvýrazňuje jeho kresbu.

Středněvrstvá lazura
Tento nový trend nátěrové hmoty poskytuje povrchu dřeva vyšší
funkční a ochranou tloušťku nátěrového filmu s delší životností.
Vytváří vodoodpudivý elastický film s velmi dobrou propustností
vodních par. Díky těmto vlastnostem nabízí univerzální použití na
veškeré dřevěné povrchy z přírodního dřeva.

Silnovrstvá lazura
Tvoří na povrchu dřeva vysoce odolnou vrstvu s účinnou ochranou
proti UV záření. Omezuje bobtnání a smršťování dřeva, proto je
vhodná pro rozměrově stálé dřevěné prvky, jako jsou okna a dveře.

Vodou ředitelná
nebo syntetická lazura?
Vodní
Umožňuje ochranu dřeva s minimem zdraví škodlivých látek, proto
je vhodná obzvlášť pro vnitřní prostředí. Interiéry ošetřené tímto
druhem jsou po aplikaci téměř ihned obyvatelné. V exteriéru se
zase ocení její krátké časy potřebné pro aplikaci vrstev nátěru,
způsobené rychlým zasycháním. V neposlední řadě poskytuje
tento druh barvy na základě inovativní technologie vysokou kvalitu
a životnost.

Syntetická
Její transparentnost lépe zvýrazňuje kresbu dřeva, finální efekt
povrchové úpravy vykazuje velmi dobrou odolnost s výborným
vzhledem po dlouhou dobu. Na základě delší zpracovatelnosti
a vynikajícího rozlivu, je syntetická lazura uživatelsky přívětivá
a jednoduše aplikovatelná.

Jaký odstín
nátěrové hmoty zvolit?
Ve vnějším prostředí doporučujeme používat převážně lazury ve
středních barevných tónech.
Všeobecně se tmavé barevné tóny na slunci více zahřívají a mohly
by z dlouhodobého pohledu popraskat.
Velmi světlé barevné tóny mají zase příliš málo barevných
pigmentů a nechrání dlouhodobě dřevo před UV zářením.

Jaké použít správné nářadí?
Při zpracování lazur na vodní bázi je důležité vždy používat štětec
se směsí umělých a přírodních štětin, nejlépe sesekaný, pro lepší
rozliv nátěru.
Při použití rozpouštědlových lazur je lepší použít štětec
z přírodních štětin.
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Pracovní postupy
Odstranění plísní, zelených řas a mechů
V případě plísní použít sanační prostředek s baktericidním
a fungicidním účinkem PCI Multitop® FC. Nanést ho sytě na
inkriminovanou plochu a nechat krátce působit (cca 2 hodiny).
Následně povrch opláchnout vodou a vysušit.
Vyskytují-li se na dřevě zelené řasy a mech, doporučujeme k jejich
odstranění použít vhodný přípravek, aby se ze zasaženého povrchu
beze zbytku odstranily veškeré nežádoucí mikroorganismy. Tím se
zároveň zajistí preventivní účinek, zelené zárodky se již nebudou
nadále vytvářet.

Příprava podkladu
Dřevo musí být čisté, suché a zbavené mastnot. Je nutné odstranit
nepřilnavé nebo odlupující se staré nátěry. Nejprve je potřeba použít
hrubý a potom jemný smirkový papír. Hladký povrch je pro nátěry
nevhodný. Broušení provádět vždy po směru let. Hlavně důkladně
odstranit brusný prach. Ze surového (nenatíraného) suchého dřeva odstranit zbytky smoly a mastnost za pomoci univerzálního nitroředidla.

Základní nátěr
Při aplikaci základního impregnačního nátěru PCI Decotop® UWP je
nutné dbát zvláště na natření řezných ploch a hran. Dřevo ponechat
impregnací co nejvíce nasát a následně dobře vyschnout.

Vrchní nátěr
Nanést lazurovací lak plochým štětcem ve směru let, čelní konce dřeva ošetřit sytěji a nechat dobře vyschnout. Množství krycích nátěrů
volit podle požadované barevné intenzity, avšak vždy nejméně dva.
Po prvním nátěru je dobré lazuru v jejím vytvrzeném stavu přebrousit smirkovým papírem o zrnitosti 280.
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Příklady použití jednotlivých materiálů

Impregnace (základní nátěr) –
nedílná součást ochrany dřeva
Součástí každého dlouho fungujícího systému pro zachování kvality
dřeva, zejména v exteriéru, by měl být vždy alespoň 1 impregnační
nátěr s ochranou před zešednutím. Vysoká penetrační schopnost
základního nátěru umožňuje lepší rozložení ochranných látek ve
dřevě, reguluje vlhkost v samotném dřevě a v neposlední řadě
zajišťuje dokonalou přilnavost vrchních nátěrů.

Prostředek pro dokonalou ochranu dřeva

PCI Decotop® UWP
Impregnační základ na dřevo na vodní bázi
hluboko pronikající
chránící dřevo proti zamodráním, plísním a houbám
zajišťující ochranu před UV zářením

Spotřeba: cca 0,12 l/m2 (1 nátěr)
Schnutí: cca 6 až 8 hod.
Odstín: bezbarvý – netónuje se
Aplikační postup: štětcem, válečkem
Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Ploty, altány, střešní podhledy,
zábradlí, vrata

Tyto dřevěné povrchy podléhají velkým rozměrovým změnám, proto
doporučujeme volit nátěrovou hmotu, která je schopná společně
pracovat s pohybem dřeva, tudíž nepraská a neodlupuje se.

Všestranný nátěr na dřevo

PCI Decotop® SWL
Rozpouštědlová tixotropní středněvrstvá lazura
zaujímá prvenství mezi ochrannými nátěry dřeva v exteriéru
univerzálně použitelná na veškeré povrchy z přírodního dřeva
gelovitá konzistence nabízející úsporné řešení při aplikaci
(nestéká)
vynikající pro obnovovací nátěry

Spotřeba: cca 0,11 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: saténový lesk
Schnutí: přetíratelný nejdříve po cca 16 hod.
Odstín: dle vzorkovnice
Aplikační postup: štětcem, stříkáním
Základní nátěr: PCI Decotop® UWP
Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Nábytek, dřevěné obklady,
trámy, roubenky

V interiérech je vhodné volit vodou ředitelné nátěry splňující vysoké
ekologické nároky s lehce udržovatelným příjemným saténovým
povrchem. V exteriérech zaručují vynikající povětrnostní a UV
ochranu podkladu.

Nátěr pro dokonalý povrch dřeva
s vynikající odolností

PCI Decotop® HQL
Silnovrstvá lazura na vodní bázi s vysoce účinnou
nano-UV-ochranou
s obsahem vysoce účinného nano UV blokátoru
vytváří bezbarvý i barevný mimořádně
odolný nátěr
vysoce chrání před extrémními
povětrnostními podmínkami
rychleschnoucí
Spotřeba: cca 0,11 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: saténový mat
Schnutí: přetíratelný po cca 6 až 8 hod.
Odstín: dle vzorkovnice
Aplikační postup: štětcem, stříkáním
Základní nátěr: PCI Decotop® UWP
Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Okna, dveře, rámy, obklady,
renovační nátěry

Takovéto dřevěné prvky musí být konstrukčně a fyzikálně chráněny
před vniknutím vody, proto se doporučuje použít nátěr s nejvyšší
kvalitou, kterým je dosaženo dokonalé ochrany proti přímému
působení vlhkosti. Musí obsahovat dostatečné množství barevného
pigmentu a bezpečně chránit dřevo před povětrnostními vlivy
včetně samotného stárnutí.

Nátěr dřeva s výrazným estetickým vzhledem

PCI Decotop® HSL
Rozpouštědlová silnovrstvá tixotropní lazura
s dlouhodobou UV stabilitou
snadno aplikovatelná
vhodná také pro estetické zušlechtění
již v jednom nátěru vytváří kvalitní
renovační vrstvu

Spotřeba: cca 0,11 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: pololesk
Schnutí: přetíratelný nejdříve po 24 hod.
Odstín: dle vzorkovnice
Aplikační postup: štětcem, stříkáním
Základní nátěr: PCI Decotop® UWP
Balení: 750 ml; 2,5 l

Pergoly, dětské hřiště,
zahradní nábytek

Pokud se jedná o nátěry běžného dřeva používaného v zahradách,
u kterých není vyžadována rozměrová stálost, doporučuje se běžně
tenkovrstvá lazura. V případě dětských hřišť je vhodné volit vodou
ředitelnou variantu. Zajistí totiž ochranu dřeva s minimem škodlivých
látek.

Tenkovrstvý nátěr zvýrazňující kresbu dřeva

PCI Decotop® SAL
Tenkovrstvá lazura na vodní bázi
s vynikající ochranou
vysoce elastický film
umožňuje dřevu „dýchat“
rychleschnoucí
testována v souladu s DIN EN 71-3
„Bezpečnost hraček“

Spotřeba: cca 0,095 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: hedvábně matný
Schnutí: přetíratelný po cca 2 hod.
Odstín: dle vzorkovnice
Aplikační postup: štětcem, stříkáním
Základní nátěr: PCI Decotop® UWP
Balení: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Podlahy, schody, nábytek ve
vnitřním i venkovním prostředí

Pro povrchovou úpravu schodišť, zábradlí, stolních desek a jiných
výrobků ze dřeva je důležitým aspektem mechanická a chemická
odolnost s účinnou ochranou proti vlhkosti, mastnotě, chemikáliím
a prachu.

Vysoce kvalitní uzavírací lak zvládající
mechanickou zátěž

PCI Decotop® PL
Univerzální transparentní lak na dřevo s vysokou
odolností proti poškrábání
zanechává tvrdý a trvanlivý povrch
odolný vůči oděru a opotřebení
zajišťující dlouhodobou životnost
rychleschnoucí

Spotřeba: cca 0,1 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: hedvábně matný
Schnutí: přetíratelný po cca 12 hod.
Odstín: bezbarvý – netónuje se
Aplikační postup: štětcem, válečkem, stříkáním
Základní nátěr: PCI Decotop® UWP
Balení: 750 ml; 2,5 l

Zahradní nábytek, terasy, vnitřní
podlahy a další porézní povrchy

V poslední době se velmi často používají v zahradních prvcích
tvrdá tropická dřeva. Z důvodu vysoké hustoty, obsahu přírodní
pryskyřice a olejů těchto dřevin nedoporučujeme tyto povrchy
natírat lazurovacími laky. Na tyto prvky je vhodnější použít materiál
na bázi čistých přírodních olejů.

Přírodní olej na dřevo

PCI Decotop® OIL
Lněný olej pro péči a ochranu dřeva proti
vysychání a zvětrávání
vytváří vysoce hydrofobní a vodoodpudivý film
chrání před vlhkostí a plísněmi
neuzavírá póry dřeva
snadno aplikovatelný s vysokým průnikem
do dřeva

Spotřeba: cca 0,06 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: matný
Schnutí: přetíratelný v závislosti na savosti a druhu dřeva
po cca 12 až 24 hod.
Odstín: bezbarvý, hnědý
Aplikační postup: štětcem, válečkem, hadrem
Balení: 1 l

Krycí nátěr na téměř jakýkoliv
podklad

Naprosto neprůhledný krycí nátěr volíme, pokud chceme obnovit
nebo oživit staré nátěry nebo je-li povrch dřeva/kovu/plastu/
omítky po delší době již nevzhledný. Nátěr zajišťuje dostatečnou
mechanickou odolnost a jedinečný designový vzhled.

Krycí nátěr 2v1 s mimořádnou odolností

PCI Decotop® AZ
Univerzální vodou ředitelná barva
snadné a rychlé zpracování s velmi dobrým krytím
vysoce odolává povětrnostním vlivům
a mechanickému opotřebení
rychleschnoucí
s dlouhodobou ochranou
Spotřeba: cca 0,09 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: hedvábný lesk
Schnutí: přetíratelný po cca 6 hod.
Odstín: tisíce barevných tónů dle vzorkovnic RAL a NCS
Aplikační postup: štětcem, válečkem s krátkým vlasem, stříkáním
Použití: nové omítky, sádrové omítky, dřevo, dřevěné šindele,
beton, tvrzené plasty, pozink, neželezné kovy
Základní nátěr: PCI Decotop® UWP (dřevo/exteriér),
PCI Decotop® Uniprimer (kov)
Balení: 750 ml; 2,5 l

Základní nátěr na různé
podklady

Existuje celá řada dotazů, čím přetírat problematické povrchy,
ke kterým patří bezesporu hladké povrchy jako například umakart
či tvrzené plasty. Snadné řešení nalezneme použitím speciálního
vysoce přilnavého pryskyřičného základu.

Základní nátěr s extrémní přilnavostí

PCI Decotop® Uniprimer
Základová vodou ředitelná barva
základní nátěr pod PCI Decotop® AZ
rovněž vhodný pro použití na radiátory
(pro teploty do +90 °C)
s extremní přilnavostí a vysokou kryvostí
pro vnitřní i venkovní použití
Spotřeba: cca 0,10 l/m2 (1 nátěr)
Vzhled: matný
Schnutí: přetíratelný po cca 8 až 10 hod.
Odstín: bílý, lze tónovat do 12 odstínů
Aplikační postup: štětcem, válečkem s krátkým vlasem, stříkáním
Doporučené použití: na různé podklady ve vnitřním i venkovním
prostředí – dřevotřískové a cementotřískové desky, tvrzený plast,
hliník, měď, ocel, železo, litina, pozink, dřevo, problematické hladké
povrchy
Balení: 750 ml; 2,5 l

1. 602 136 618
2. 724 203 479
3. 724 592 070
4. 602 449 283
5. 724 964 539
6. 724 985 462
7. 602 449 285
8. 724 965 588
9. 721 950 633
10. 724 953 752

11. 606 657 197
12. 602 310 880
13. 602 449 288
14. 602 449 287
15. 724 592 071
16. 724 779 068
17. 724 964 523
18. 724 965 595
19. 602 449 282

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
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