Vse pro drevo.
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Jde o lásku
ke drevu
Ve společnosti Belinka se již déle než 40 let zabýváme ochranou dřeva
a vývojem i výrobou nových, stále lepších prostředků chránících a
zušlechťujících dřevo.
Naši odborníci neustále zkoumají a sledují světové trendy v oblasti nátěrů
a získávají složky, které zlepšují kvalitu výrobků značky Belinka.
Za dlouhá desetiletí svého působení se Belinka stala synonymem pro
ochranu dřeva.
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JAK ZVÝŠIT
TRVANLIVOST
DŘEVA
VÝBĚREM VHODNÉHO DŘEVA
Aby dřevo zůstalo dlouho hezké, vybíráme pro jednotlivé účely vhodný typ dřeva:
na dřevěné prvky, které jsou v kontaktu se zemí nebo vodou, vybíráme velmi odolné
dřevo (týk, kaštan, dub, akát atd.). Pro ostatní účely postačuje i dřevo méně odolné.
Zásadní význam má použití dřeva s vysokou kvalitou, které dosud nebylo napadeno
dřevokaznými škůdci.

VHODNOU KONSTRUKCÍ
DŘEVĚNÉHO PRVKU
Jedním z důležitých faktorů dlouhé životnosti dřeva je také jeho správné zabudování,
při němž dřevo v maximální možné míře ochráníme před průnikem vlhkosti. Při vestavbě
dřeva tedy dodržujme několik základních pravidel – dřevo by se nemělo dotýkat země,
nesmí se na něm držet voda, fasádní obklady by se měly pokládat pokud možno svisle,
přístřešky by měly být co nejširší, měl by být zajištěn průchod vzduchu kolem dřeva ze
všech stran, čelní nebo příčné řezy dřeva by neměly být přímo vystaveny povětrnostním
vlivům, na okna by se měly montovat okapnice atd.

KVALITNÍMI NÁTĚRY, KTERÉ
PRAVIDELNĚ OBNOVUJEME
Kombinací různých nátěrů můžeme dřevo ochránit před dřevokaznými škůdci
a mechanickými i povětrnostními vlivy, mezi něž patří také škodlivé UV záření.
Jelikož nátěry postupem času pod vlivem různých faktorů stárnou, je pro
dlouhodobou ochranu důležitá včasná obnova nátěrů.
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KAŽDÝ NÁTĚR
HRAJE SVOU ROLI
IMPREGNACE, LAZURY
A KRYCÍ BARVY
Proti různým faktorům ovlivňujícím dřevo se nedá použít jediný univerzální prostředek.
Výrobky jsme rozdělili na přípravky s obsahem biocidů (Base, Impregnant, Belocid plus)
a na povrchové nátěry. Povrchové nátěry dělíme na lazury (Lasur, Toplasur uv plus,
Interier, Exterier) a krycí barvy (Exterier email). Impregnace s obsahem biocidů chrání
dřevo před biologickými škůdci, zatímco povrchové nátěry jej chrání před UV paprsky a
povětrnostními vlivy a zároveň jej zbarvují.

Ekologický a neekologický princip
používání biocidů

IMPREGNACE
Nové dřevo natíráme řídkou impregnací (Base, Impregnant). Tím dosáhneme toho, aby
biocidy pronikly do hloubky dřeva a účinně jej ochránily před škůdci. Lepší
a hlubší absorpce ochranného prostředku do dřeva znamená jeho lepší ochranu.
Když poté dřevo natřeme jedním z povrchových nátěrů bez biocidů, vytvoříme na
povrchu dřeva zábranu. Tím dosáhneme toho, že biocidy působí tam, kde jsou potřeba,
a zároveň svými účinky nezatěžují okolní prostředí. Kdybychom použili univerzální
povrchové nátěry obsahující biocidy a současně chránící dřevo před povětrnostními
vlivy, biocidy by méně pronikly do dřeva a zároveň by zůstaly i na povrchu. Uživatel
by s nimi přicházel do přímého kontaktu a zároveň by dřevo bylo hůře chráněno proti
škůdcům.

Ekologický princíp

LAZURY
Lazury jsou zpola transparentní nátěry, což znamená, že zachovávají viditelnou strukturu
dřeva. Dřevo chrání před povětrnostními vlivy a dekorativně jej zbarvují. Jednoduše se
nanášejí. Důležitou vlastností lazur je paropropustnost, která následně znamená
i jednoduchou obnovu.
Neekologický princíp

KRYCÍ BARVY NEBO EMAILY
Krycí barvy obsahují více pigmentů a tvoří tlustší film, proto zcela překryjí strukturu dřeva.
Jejich výhodou jsou intenzivní barevné tóny, které nejsou závislé na barvě nebo vzhledu
dřeva. Požadované silnější vrstvy chrání dřevo před povětrnostními či jinými vlivy. Krycí
barvy nejsou paropropustné, proto je jejich obnovování náročnější. Pro dobrou přilnavost
a dlouhodobě hezký vzhled krycí barvy použijeme vždy před jejím nanesením základ
na dřevo.
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Volba barevného tónu lazury
Lazury jsou průhledné nátěry, proto jejich konečný
vzhled závisí na řadě činitelů, nikoliv pouze na
vybraném odstínu nátěru. Barva podkladu (např.
tmavší druh dřeva nebo barevná impregnace), kvalita
zpracování dřeva (dobře nebo špatně obroušené
dřevo) a v neposlední řadě tloušťka nánosu lazury
zásadně ovlivňuje konečný vzhled vybraného odstínu.
Každým dalším nanesením povrch tmavne. Při
prvním natírání dřeva vždy doporučujeme, aby se
vybraný barevný tón vyzkoušel na stejném a stejně
zpracovaném dřevě, jako je to, které budeme natírat.

PRVNÍ
OCHRANA DŘEVA
Před natíráním musí být dřevo suché, náležitě opracované (obroušené a zbavené prachu) a správně zabudované. Bude-li dřevěný
prvek vystaven vlhkosti (venku nebo ve vlhkém prostředí), ošetříme jej nejprve impregnací. Na takto připravený povrch nanášíme
lazuru nebo krycí barvu. Počet vrstev lazury, resp. krycí barvy přizpůsobíme předepsané spotřebě jednotlivého výrobku. Další vrstvu
nátěru nanášíme až po zaschnutí předchozí vrstvy. Při nízkých teplotách se doba sušení prodlužuje. Doba sušení se prodlužuje i při
vysoké vlhkosti vzduchu a při nanesení silnější vrstvy nátěru na povrch.
Nátěry, které použijeme na ochranu dřeva, vybíráme s ohledem na potenciální vlivy prostředí, v němž se bude dřevěný prvek
nacházet.
První ochrana dřeva ve vnitřních suchých prostorech:
• 2x Interier
• 2–4x Interier lak
• 2x Lasur
• 2x Toplasur uv plus
• 2x Tophybrid

Optimální povětrnostní podmínky pro provádění nátěrů
Pro úspěšnou ochranu musí být dřevo dobře vyschlé. Nejvhodnější teplota pro
práci s nátěry obsahujícími organická rozpouštědla je 15 až 25 °C. Relativní
vlhkost vzduchu by měla být nižší než 80 %. Při vyšší teplotě se doba sušení
zkracuje, při nižší prodlužuje. Také vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje dobu
sušení. Nedoporučujeme pracovat při teplotách nižších než 5 °C. Při aplikaci
nátěrů na vodní bázi by se teplota měla pohybovat mezi 10 a 25 °C a vlhkost
vzduchu by měla být menší než 80 %. Při teplotě nižší než 10 °C netvoří vodní
nátěr kvalitní ochranný film, proto práci při nižších teplotách nedoporučujeme.
Vyhýbáme se provádění nátěrů na prudkém slunci a bezprostředně po dešti. V
jarním a podzimním období, kdy už jsou teploty nižší a vlhkost vzduchu je ráno
a večer vysoká, natíráme dřevěné povrchy uprostřed dne, kdy jsou teploty vyšší
a vlhkost dřeva i ovzduší naopak nižší. Při nízkých teplotách a velmi vysoké
vlhkosti nedoporučujeme nátěry provádět.

První ochrana dřeva ve vnitřních vlhkých prostorech:
• 1x Impregnant + 2x Interier
• 1x Impregnant + 2–4x Interier lak
• 1x Base + 2x Lasur
• 1x Base + 2x Toplasur uv plus
• Impregnant + 2x Tophybrid

Před prováděním nátěrů zajistíme i ochranu okolí
Okolní prostředí, které bychom mohli při natírání dřeva znečistit, před zahájením
nátěru zakryjeme. Stane-li se, že nátěrem znečistíme sklo, fasádu, zeď nebo
podlahu, otřeme skvrnu ihned savým materiálem (savý hadřík, savý papír) a
poté ji vhodným ředidlem opakovaným vymýváním a vysoušením v maximální
možné míře odstraníme. Na hladkých a nesavých površích se skvrnu podaří
odstranit, zatímco na hrubých a savých plochách hrozí větší nebezpečí, že
se kapky nátěru vsáknou a ulpí. Zaschlé skvrny lze odstraňovat ještě hůře. Z
hladkých nesavých povrchů se můžeme pokusit skvrny odstranit ostrou čepelí.
Na hrubých a savých plochách je úplné odstranění skvrny de facto nemožné.

První ochrana dřeva venku:
• 1x Base + 3x Lasur
• 1x Base + 2x Toplasur uv plus resp. 3x bezbarvý
Toplasur uv plus č. 12
• 1x Impregnant + 2x Exterier
• 1x Impregnant + 1-2x Exterier primer +
2x Exterier email (bílá krycí barva)
• 1x Impregnant + 2-3x Tophybrid
Base a Impregnant jsou impregnace s biocidy pro preventivní
ochranu před dřevokaznými škůdci. Lasur a Toplasur uv plus
jsou alkydové lazury obsahující organická rozpouštědla. Lasur je
vhodný pro ochranu všech typů dřeva,
Lasur je tenkovrstvá lazura chránící dřevo před povětrnostními
vlivy.Dřevo zároveň zbarvuje a zušlechťuje jeho povrch.
Toplasur uv plus je zvlášť vhodný na dřevo vystavené silnějším
povětrnostním vlivům, na ochranu tvrdého dřeva listnatých stromů
a na stavební prvky, které musí být rozměrově stálejší (okna,
vstupní dveře).
Akrylovou vodní lazuru Interier používáme na ochranu dřeva ve
vnitřních prostorech. Exterier je akrylová vodní lazura určená pro
ochranu dřeva vystaveného povětrnostním vlivům.
Exterier email je bílá krycí barva s dodatečnou ochranou proti
řasám a plísním a v kombinaci s Exterier primer (základ na
dřevo) je určena na dřevo ve venkovním prostředí.
Tophybrid je lazura určena k ochraně dřeva v interiéru a exteriéru.
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Správný postup prací je předpokladem kvalitní ochrany a hezkého
vzhledu dřevěného prvku
Všechny nátěry, které použijeme, před nanášením dobře promícháme.
K natírání zvolíme vhodný nástroj. Vodou ředitelné barvy nanášíme syntetickými
štětci nebo velurovými válečky s krátkým vlasem. Na barvy obsahující
organická rozpouštědla jsou vhodnější štětce z přírodních štětin. Bude-li
dřevěný prvek vystaven vlhkosti (venku nebo ve vlhkém prostředí), ošetříme jej
nejprve impregnací. Podle potřeby zatmelíme vady dřeva a po vysušení tmelu
opravená místa jemně zabrousíme. Na takto připravený povrch nanášíme
lazuru nebo základ a krycí barvu. Lazury nanášíme na prkna podélně, nikoliv
napříč. Počet vrstev nátěru přizpůsobíme předepsané spotřebě jednotlivého
výrobku. Mezi jednotlivými vrstvami můžeme podle potřeby povrch jemně
zbrousit. Další vrstvu nátěru nanášíme až po zaschnutí předchozí vrstvy. Při
nízkých teplotách se doba sušení prodlužuje. Doba sušení se prodlužuje i
při vysoké vlhkosti vzduchu a při nanesení silnější vrstvy nátěru na povrch.
Vyhýbáme se natírání na prudkém slunci.
Jak zjistíme, že je nátěr dostatečně suchý pro nanesení další vrstvy
Použijeme jednoduchý test s brusným papírem. Vytváří-li se při broušení
nátěru prach, je nátěr dostatečně suchý pro nanesení další vrstvy. Pokud
se nám při pokusu s broušením brusný papír ihned »zašpiní« a při broušení
nátěru nevzniká prach, je třeba s nanesením další vrstvy ještě vyčkat.
Jak vyčistit nástroj
Po použití nátěrů na vodní bázi, jako jsou Impregnant, Interier, Interier lak,
Exterier, Exterier primer a Exterier email, nástroj co nejdříve očistíme vodou
a čisticím prostředkem. Nářadí, jimiž jsme aplikovali nátěry s organickými
rozpouštědly (Base, Lasur, Toplasur uv plus, Illumina, Belocid plus čistíme
lakovým benzínem (white spirit) nebo ředidlem pro alkydové nátěry.
Skladování barev
Všechny výrobky značky Belinka jsou zhotoveny v souladu s evropskou
směrnicí VOC. Výrobky skladujeme v původních obalech při teplotách mezi
5 a 30 °C, mimo dosah dětí. Nespotřebovaný výrobek přelijeme do vhodného
kovového nebo plastického obalu, těsně uzavřeme a označíme. Výrobky
obsahující biocidy (Base, Impregnant, Belocida plus) skladujeme vždy v
původním obalu. Výrobky na vodní bázi nesměji zmrznout.
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STÁLOST
NÁTĚRŮ
Stálost nátěru chránícího dřevo před povětrnostními vlivy závisí na řadě faktorů. Četnost
obnovování závisí na mikroklimatu, na správné vestavbě dřeva, na jeho druhu a kvalitě,
na správném výběru nátěrů a jejich kvalitě, na způsobu natírání a tloušťce nátěru. Nátěr
se nejvíce opotřebovává, je-li dřevěný prvek vystaven zhoršeným povětrnostním vlivům
– je-li obrácen směrem na jih a západ, není-li správně zabudován nebo je-li umístěn
tak, že se na něm drží voda. V takových případech je nutné nátěr obnovovat už po
pár letech. Je-li však dřevo správně zabudováno, nachází-li se pod přístřeškem a je-li
obráceno severním nebo východním směrem nebo se nachází uvnitř stavby, nemusí se
nátěr několik let obnovovat.

JAK ČASTO SE NÁTĚRY OBNOVUJÍ
Při správném provedení je trvanlivost ochrany dřevěných prvků ve venkovním prostředí:
• na severní straně nebo pod přístřeškem: více než 10 let
• na méně exponovaných místech na stinných stranách při kvalitní konstrukční
ochraně: 5–8 let
• na výrazně exponovaných místech bez přístřešků, zpravidla na jižní nebo
západní straně: 3–4 roky
• při konstrukčně nesprávně provedených pracích (voda neodtéká): 2 roky.

JAK ZJISTIT, ŽE SE
MÁ NÁTĚR OBNOVIT
Zda lazura potřebuje obnovu, zjistíme podle vzhledu povrchu. Nejjednodušší je test
s kapkou vody (u vodorovných ploch), respektive test s houbou namočenou do vody
(u svislých ploch): pokud se voda rychle vstřebá a vytvoří mokrou skvrnu pod nátěrem,
je nátěr narušený a musí se obnovit. Zůstane-li však voda na povrchu delší dobu,
obnova nátěru ještě není nutná.
U krycích barev nemáme takto jednoduchý test, který by nám jasně ukázal, že obnova
je nutná. Plochy natřené krycími barvami musíme důkladně prohlédnout a zjistit, zda
jsou na povrchu mechanická poškození či zda nátěr začal praskat nebo se dokonce
odlupovat. Povrchy obnovujeme podle zjištěného stavu nátěru.
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OBNOVOVÁNÍ
NÁTĚRŮ
Plochy se musí nejprve náležitě připravit. Při vhodných povětrnostních podmínkách se
natřou potřebnými prostředky v předepsané tloušťce. Dřevo musí být před nanášením
nátěrů suché. Práce provádíme při optimálních povětrnostních podmínkách.

OBNOVOVÁNÍ LAZUR
Včasné obnovování lazurových nátěrů je jednoduché: starý nátěr opláchneme vodou,
osušíme nebo zbrousíme brusným papírem. Takto zbavíme povrch prachu a cizorodých
částic a poté na vyčištěný suchý povrch naneseme obnovující nátěr. Při včasné obnově
postačuje jedno nanesení lazury.
Je-li již nátěr poškozen (je popraskaný nebo se dokonce odlupuje), je zapotřebí
důkladnější zbroušení. Očištěný povrch natřeme nejprve impregnací a po vysušení
dvakrát lazurou.
Pokud při přípravě povrchu zpozorujeme výskyt dřevokazných škůdců, odstraníme
původní nátěr mosazným kartáčem a brusným papírem a na povrch aplikujeme
prostředek ničící tyto škůdce (např. Belocid plus). Po vysušení povrch natřeme lazurou o
stejné tloušťce jako při prvním ochranném nátěru.
Jelikož jsou lazury průhledné nátěry, má na jejich konečný vzhled vliv mimo jiné i barva
podkladu. Při každém dalším nátěru – tedy při obnovování – získává natřený povrch
o něco tmavší odstín. Tomu se lze zčásti vyhnout tak, že se při obnovování nátěru
použije světlejší barevný odstín lazury. Účinek ztmavnutí povrchu při obnovování
lze snížit také tím, že se k barevné lazuře přidá bezbarvá a nátěr se provádí takto
připravenou směsí. Obnovování tmavších nátěrů bezbarvými lazurami obsahujícími
UV filtry a absorbéry UV paprsků nedoporučujeme, neboť tyto zvláštní přísady
způsobují lehce mléčné zbarvení plochy.

Systémy obnovování:
Včasné obnovování:
broušení, 1–2x jedna z lazur
Velmi opotřebovaný povrch:
broušení, 1x Base (Impregnant) + 2x jedna z lazur
Dřevo napadené škůdci:
broušení, Belocid plus + 2x jedna z lazur
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OBNOVOVÁNÍ
KRYCÍCH BAREV
Je-li povrch pouze lehce vybledlý a nejsou na něm viditelné známky poškození, prasklin
a odlupování, opláchneme jej vodou a čisticím prostředkem, jemně zbrousíme a
zbavíme prachu. Na takto připravený suchý povrch naneseme obnovující vrstvu krycí
barvy.
Pokud při broušení zjistíme, že se nátěr na jednotlivých místech odlupuje (bodové
odlupování), nátěr na těchto místech důkladně zbrousíme, povrch podle potřeby
zatmelíme (tmelem na dřevo Belinka), naneseme základovou a poté krycí barvu.
Je-li však natíraný povrch značně popraskaný a velmi se odlupuje, musíme starý
nátěr odstranit úplně. To lze provést mechanicky (broušením), tepelně
(horkovzdušným pistolí) nebo speciálními chemickými prostředky.
Takto připravený povrch natíráme stejně jako při prvním ochranném nátěru.

Systémy obnovování:
Včasné obnovování:
broušení + 1–2x krycí barvy
Velmi opotřebovaný povrch (praskání, odlupování):
odstranění nátěru, 1x základ + 2x krycí barva
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ZESVĚTLENÍ DŘEVA
NATŘENÉHO
TMAVOU LAZUROU
Chceme-li změnit odstín dřeva natřeného tmavou lazurou,
natřeme jeho povrch po náležité přípravě nejprve Illuminou –
zesvětlující lazurou – a poté povrch natřeme lazurou na bázi
rozpouštědla ve vybraném odstínu. Po nátěru Illuminou
už struktura dřeva nebude viditelná, avšak správnou
přípravou povrchu a správným postupem dosáhneme toho,
že dojem bude nakonec stejný jako u všech lazur – získáme
pocit viditelné struktury dřeva.

1
Systémy obnovování:
Neopotřebovaný povrch:
broušení, 1x Illumina + 1x Toplasur uv plus
Velmi opotřebovaný povrch:
kartáčování, 1x Base, 1–2x Illumina,
1–2x Toplasur uv plus
Dřevo napadené škůdci:
broušení (kartáčování), 1x Belocid plus
+ 1–2x Illumina + 1–2x Toplasur uv plus
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2

3

VÝROBKY
S ORGANICKÝMI
ROZPOUŠTĚDLY
BASE
Base je bezbarvý impregnační nátěr určený k základní preventivní ochraně dřeva
před biologickými škůdci (hmyz, houby způsobující modrání a trouchnivění
dřeva). Používáme jej k ochraně dřeva, které je nepřímo či přímo vystaveno povětrnostním
vlivům nebo se nachází ve vlhkých prostorech. Později jej přetřeme lazurami s organickými
rozpouštědly. Výrobek Base zlepšuje také přilnavost následných nátěrů.
Impregnaci Base nanášíme vždy na suché dřevo. Zvlášť vydatně impregnujeme
čelní (příčné) řezy dřeva. Samostatně jej zpravidla nepoužíváme, s výjimkou ochrany
konstrukčního dřeva. Ve všech ostatních případech doporučujeme další ochranu některou
z lazur značky Belinka s organickými rozpouštědly, které dřevo chrání před povětrnostními
vlivy a UV paprsky a zároveň vytvářejí zábranu, díky níž biocidy zůstanou ve dřevě a
nepřijdou do přímého styku s okolním prostředím. Při práci s výrobkem Base používáme
osobní ochranné pomůcky. Po dobu práce a schnutí zajistíme dostatečné větrání.

Jednotky balení:
0,75 l, 2,5 l, 5 l a 10 l

=
max 7 m2

LASUR
Lasur je tenkovrstvá lazura chránící dřevo před povětrnostními vlivy. Dřevo
zároveň zbarvuje a zušlechťuje jeho povrch. Používáme jej k natírání vnějších částí
střešních konstrukcí, fasádních obkladů, plotů, altánů, zahradního nábytku a jiných
dřevěných prvků uvnitř i venku, chceme-li po nátěru zachovat viditelnou strukturu
dřeva a dosáhnout lehce matného konečného vzhledu. Vyrábíme jej v 16 standardních
barevných odstínech.
Dřevo vystavené povětrnostním vlivům nebo vlhkosti v místnostech musíme před nátěrem
výrobkem Lasur impregnovat výrobkem Base. Bezbarvý Lasur není vhodný na venkovní
ochranu dřeva. Chceme-li, aby si dřevo vystavené povětrnostním vlivům zachovalo
přirozený vzhled, ošetříme jej výrobkem Toplasur uv plus. Abychom se vyhnuli tmavnutí
povrchu při obnovování nátěru, přidáme do vybraného odstínu Lasuru max. 30%
bezbarvého Lasuru a povrch pak natřeme touto směsí.

Jednotky balení:
0,75 l, 2,5 l, 5 l a 10 l

=
max 25 m2
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TOPLASUR UV PLUS
Toplasur uv plus je silnovrstvá lazura, která se zvláště hodí k ochraně dřeva vystaveného
silným povětrnostním vlivům. Kromě UV filtrů a absorbérů totiž obsahuje i pohlcovače volných
radikálů, které nejúčinněji zabraňují stárnutí nátěru. Dřevu propůjčuje rozměrovou stálost, proto jej
doporučujeme na okna a dveře a k ochraně všech prvků z tvrdého dřeva listnatých stromů. Volíme
jej, chceme-li dosáhnout lesklejšího konečného vzhledu povrchu. Výrobek Toplasur uv plus díky své
vysoké viskozitě neskapává ze štětce. Vyrábíme ho v 16 standardních barevných odstínech.
Dřevo vystavené povětrnostním vlivům, před prvním nátěrem výrobku Toplasur uv plus ošetříme
impregnací Base. Abychom se při obnovování vyhnuli tmavnutí povrchu, barevného výrobku
Toplasur uv plus můžete přidat maximálně stejné množství bezbarvého výrobku Toplasur uv plus
číslo 12 a povrch pak natřeme touto směsí. Bezbarvý Toplasur uv plus číslo 12 není vhodný jako
finální nátěr přes tmavé barevné plochy ani jako nátěr na tmavší druhy dřeva, protože speciální UV
filtry a absorbéry mohou způsobit mléčný vzhled povrchu. Natíráme-li zahradní nábytek nebo jiné
mechanicky zatěžované dřevěné prvky, necháme je před použitím týden vyschnout.

Jednotky balení:
0,75 l, 2,5 l, 5 l a 10 l

=
max 25 m2

+++

ILLUMINA
Belinka Illumina je krycí lazura pro zesvětlení tmavých povrchů natřených lazurami na
vnějších částech střešních konstrukcí, fasádních obkladech, plotech, altánech, zahradním
nábytku atd. Nátěr zakryje tmavý povrch a jeho odstín přiblíží přirozené barvě smrkového dřeva. Na
takto zesvětlený povrch naneseme vybranou lazuru ve světlém odstínu (Toplasur uv plus). Strukturu
dřeva můžeme napodobit správným pracovním postupem.
Před nanášením výrobku Illumina se musí povrch důkladněji zbrousit. Je-li povrch velmi
opotřebovaný, natřeme jej nejprve impregnací Base a v případě přítomnosti dřevokazných škůdců
ještě Belocidem plus. Počet nánosů Illuminy přizpůsobíme stavu povrchu (na velmi hladké povrchy
postačuje 1 vrstva, na opotřebovanější povrchy naneseme 2 vrstvy Illuminy) a požadovanému
vzhledu. Illuminu – stejně jako koncovou lazuru – nanášíme ve směru letokruhů. Konečný vzhled bude
hezčí, pokud na Illuminu naneseme 2 tenké vrstvy lazury místo 1 silné. Illumina je výrobek náročný
na práci a vyžadující zkušenou ruku. Speciální výzvou jsou velmi členité prvky (např. okenice, reliéfní
ploty). Při natírání takových prvků musíme dávat velký pozor na zatékání nátěrů, protože místa, na
nichž nátěr zaschnul, se už později dají těžko opravit.
Jednotky balení:
0,75 l a 2,5 l

=
max 25 m2
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VZORNÍK BAREV
LASUR / TOPLASUR UV PLUS
11 bílá

12 bezbarvá

13 borovice

14 modřín

15 buk

16 ořech

17 teak

18 červená

19 zelená

72 santorini modrá

22 eben

23 mahagon

24 palisandr

25 pinie

27 oliva

28 staré dřevo

Barevné odstíny jsou pouze informativní.
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VÝROBKY NA
VODNÍ BÁZI
TOPHYBRID

Tophybrid je lazura určena k ochraně dřeva v interiéru a exteriéru.
Vysoce kvalitní složení lazury zaručuje optimální ochranu dřeva a dodává
nátěru vzhled, který zajišťuje viditelnost přírodní struktury dřeva, a také
ochranu dřeva před UV zářením, vlhkostí a dalšími vlivy životního prostředí.
Tophybrid použijeme, pokud chceme mít hedvábně lesklý povrch. Lazura se
může pochlubit vylepšenými aplikačními vlastnostmi ve srovnání s běžnými
produkty na vodní bázi.
Pro všechny druhy dřeva, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům,
doporučujeme nejprve použít Impregnant. Dvě vrstvy Belinka Tophybrid jsou
obvykle dostatečné pro ochranu dřeva. V případě, že použijeme i třetí nátěr,
ochrana bude ještě silnější, avšak barevný odstín bude tmavší. Pro dřevo,
které je vystaveno silnějším vlivům počasí, doporučujeme tři vrstvy. Nanášíme
štětcem nebo válečkem. Speciálně pro vodou ředitelné nátěry doporučujeme
použít vysoce kvalitní štětce. Při použití válečku je potřeba provést opravy
štětcem, např. v rozích. Lazura je k dispozici v devíti různých pečlivě
zvolených odstínech, i bezbarvá. Bezbarvé lazury většinou nebývají odolné
vůči vlivům počasí. To však neplatí pro Belinka Tophybrid. Belinka Tophybrid
lazura totiž obsahuje absorbenty UV záření a UV filtry, které dřevo chrání před
UV zářením, a proto ji lze použít k ochraně dřeva vystaveného vlivům počasí.
Neměla by být používána pro natírání tmavých povrchů, jelikož speciální UV
absorbenty a filtry mohou na povrchu způsobit mléčný vzhled.

+++

Jednotky balení: 0.75 l, 2.5 l
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=
max 25 m2

VZORNÍK
BAREV

TOPHYBRID

11 bílý

12 bezbarvý

13 borovice

8 tmavý modřín

15 buk

16 ořech

23 mahagon

17 teak

4 tmavý ořech

24 palisandr
Barevné odstíny jsou pouze informativní.
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IMPREGNANT
Impregnant je bezbarvý vodní impregnační nátěr určený k základní preventivní ochraně
dřeva před biologickými škůdci (hmyz, houby způsobující modrání a trouchnivění
dřeva). Používáme jej k ochraně dřeva, které chceme ošetřit nátěrem na vodní bázi a které je
vystaveno povětrnostním vlivům nebo se nachází ve vlhkých prostorech. Impregnant zlepšuje
přilnavost koncových nátěrů na povrch.
Impregnant nanášíme vždy na suché dřevo. Po dobu natírání a schnutí by měly panovat optimální
povětrnostní podmínky (teplota vyšší než 10 °C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %, vyhýbáme
se natírání na prudkém slunci, před deštěm a bezprostředně po dešti). Použijeme nástroj na
nanášení nátěrů na vodní bázi. Zvlášť vydatně impregnujeme čelní (příčné) řezy dřeva. Samostatně
jej zpravidla nepoužíváme, s výjimkou ochrany konstrukčního dřeva. Ve všech ostatních případech
doporučujeme další ochranu některou z vodních lazur značky Belinka, které dřevo chrání před
povětrnostními vlivy a UV paprsky a zároveň vytvářejí zábranu, díky níž biocidy zůstanou ve
dřevě a nepřijdou do přímého styku s okolním prostředím. Při práci používáme osobní ochranné
prostředky. Po dobu práce a schnutí zajistíme dostatečné větrání. Výrobek nesmí zmrznout.
Jednotky balení:
0,75 l, 2,5 l, 5 l a 10 l

EXTERIER

=
max 9 m2

Exterier je vodní lazura pro ochranu dřeva ve venkovním prostředí. Zvláštní pohlcovače
UV záření a nanofiltry spolu s dalšími složkami účinně chrání dřevo před vlhkostí, UV
zářením a dalšími škodlivými vlivy okolního prostředí. Obsahuje také konzervant filmu
zabraňující šíření plísní a řas na povrchu nátěru. Jelikož nátěr nelepí, doporučujeme jej zejména
na ochranu oken a dveří. Exterier má hedvábný lesk a vyrábíme jej v 17 standardních barevných
odstínech.
Před nanášením výrobku Exterier dřevo natřeme vždy výrobkem Impregnant, který jej chrání
před napadením dřevokaznými škůdci. Použitý nástroj by měl být vhodný pro nanášení nátěrů
na vodní bázi. Dřevo natíráme podél dřevních vláken. Po dobu natírání a schnutí by měly panovat
optimální povětrnostní podmínky (teplota vyšší než 10 °C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %,
vyhýbáme se natírání na prudkém slunci, před deštěm a bezprostředně po dešti). Nátěr bude mít
během nanášení nejprve mléčný vzhled. Průhledný bude až po zaschnutí. Natíráme-li dřevo s
obsahem taninu (dub, kaštan, suky na dřevě jehličnanů), může uvolňování taninu po nějaké době
způsobit žloutnutí povrchu. Každé mechanické poškození nátěru (šrouby, krupobití, škrábance,
praskliny) je nutné co nejdříve opravit výrobkem Exterier, aby později nedošlo k odlupování.
Přirozeně průhledný Exterier – č. 61 – není vhodný jako koncový nátěr na tmavé lazury ani k natírání
tmavších druhů dřeva, neboť zvláštní pohlcovače UV záření a nanofiltry mohou způsobit jemně
mléčný vzhled povrchu. Při natírání dřeva výrobkem Exterier č. 61, č. 76 a č. 77 je pro uspokojivou
ochranu nutné natřít dřevo 3 vrstvami lazury (1 litrem natřeme 6–8 m2 dřeva). Výrobek nesmí
zmrznout.

Jednotky balení:
0,75 l a 2,5 l

=
max 25 m2
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EXTERIER PRIMER
Exterier primer je základová barva na dřevo na vodní bázi. Používáme jej jako základ před
nanášením krycí barvy Exterier email. Zabraňuje uvolňování substancí ze dřeva a tím zajišťuje
bělost krycí barvy. Zlepšuje také přilnavost krycí barvy.
Pokud očekáváme napadení dřevokaznými škůdci, povrch natřeme nejprve výrobkem
Impregnant. Vady dřeva opravíme tmelem na dřevo Belinka. Použitý nástroj by měl být vhodný pro
nanášení nátěrů na vodní bázi Po dobu natírání a schnutí by měly panovat optimální povětrnostní
podmínky (teplota vyšší než 10 °C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %, vyhýbáme se natírání
na prudkém slunci, před deštěm a bezprostředně po dešti). Natíráme-li dřevo s obsahem taninu
(dub, kaštan, suky na dřevě jehličnanů), naneseme 2 vrstvy výrobku Exterier primer. Výrobek
nesmí zmrznout.

Jednotky balení:
0,75 l

=
max 10 m2

EXTERIER EMAIL
Exterier email je bílá krycí barva na vodní bázi pro ochranu dřeva ve venkovním
prostředí. Účinně chrání dřevo před vlhkostí, UV paprsky a dalšími škodlivými vlivy okolního
prostředí. Obsahuje také konzervant filmu zabraňující šíření plísní a řas na povrchu nátěru.
Vyznačuje se vysokou bělostí, vynikajícími krycími vlastnostmi a odolností vůči slepování
(vhodný i na okna a dveře). Má hedvábný lesk.
Před nanášením krycí barvy Exterier email natřeme povrch výrobkem Exterier primer a v případě
potřeby zatmelíme. Natíráme-li dřevo s obsahem taninu (dub, kaštan, suky na dřevě jehličnanů),
naneseme před použitím výrobku Exterier email dvě vrstvy základové barvy. Použitý nástroj by
měl být vhodný pro nanášení nátěrů na vodní bázi. Po dobu natírání a schnutí by měly panovat
optimální povětrnostní podmínky (teplota vyšší než 10 °C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %,
vyhýbáme se natírání na prudkém slunci, před deštěm a bezprostředně po dešti). Při nižší teplotě
a relativní vlhkosti vzduchu provádění nátěru nedoporučujeme. Každé mechanické poškození
nátěru (šrouby, krupobití, škrábance, praskliny) je nutné co nejdříve opravit, aby později nedošlo
k odlupování. Výrobek nesmí zmrznout.

Jednotky balení:
0,75 l a 2,5 l

=
max 12 m2
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INTERIER
Interier je vodní lazura určená pro ochranu dřeva ve vnitřních prostorech. Vyznačuje
se odolností vůči častým faktorům v prostředí, jako jsou mastnota, pot a neagresivní čisticí
prostředky. Proto jej můžeme použít na natírání dřevěných obkladů, polic, vnitřních dveří a
méně náročného nábytku. Belinka Interier má hedvábný lesk. Vyrábíme jej v 17 standardních
barevných odstínech.
Natíráme-li dřevěný prvek, který bude umístěn ve vlhkém prostředí, natřeme jej nejprve
výrobkem Impregnant. Nástroj by měl být vhodný pro nanášení nátěrů na vodní bázi. Teplota
v době natírání a schnutí nesmí klesnout pod 10 °C a relativní vlhkost vzduchu stoupnout nad
80 %. První vrstvu nátěru Interier zředíme 10 % vody (Interier 76 a 77 neředíme). Dřevo natíráme
podél dřevních vláken. Hezčího vzhledu povrchu dosáhneme, pokud jej po prvním nanesení
mírně zbrousíme a zbavíme prachu. Nátěr bude mít během nanášení nejprve mléčný vzhled.
Průhledný bude až po zaschnutí. Natíráme-li dřevo s obsahem taninu (dub, kaštan, suky na
dřevě jehličnanů), může se u vodních lazur uvolňování taninu po nějaké době projevit žloutnutím
povrchu. Výrobkem Interier můžeme natírat také včelí úly (v tomto případě doporučujeme
3 vrstvy lazury) a dětské hračky. Výrobek nesmí zmrznout.

Jednotky balení:
0,75 l a 2,5 l

=
max 25 m2

INTERIER LAK
Interier lak je bezbarvý nátěr pro ochranu dřeva v obytných prostorech. Je určen k
prvotní ochraně dřeva a natírání povrchů, které byly předem natřeny některým z výrobků značky
Belinka. Povrchu propůjčuje lesk a zlepšuje jeho odolnost vůči nejrůznějším vlivům. Můžeme jím
natírat i tmavší povrchy. Interier lak nevydává nepříjemný zápach, dřevo chrání a zušlechťuje.
Chceme-li ošetřit dřevěné prvky, které budou umístěny ve vlhkých prostorech, ošetříme je před
nanášením výrobku Interier lak přípravkem Impregnant. Nástroj by měl být vhodný pro nanášení
nátěrů na vodní bázi. Hezčího vzhledu povrchu dosáhneme, pokud jej po prvním nanesení mírně
zbrousíme a zbavíme prachu. Chceme-li dosáhnout lesklejšího a plnějšího vzhledu povrchu,
naneseme na něj několik vrstev laku. Teplota v době natírání a schnutí nesmí klesnout pod
10 °C a relativní vlhkost vzduchu stoupnout nad 80 %. Při obnovování již natřených povrchů
plochy před nanášením výrobku Interier lak dobře zbrousíme a zbavíme prachu. Výrobek Interier
lak má mléčné zabarvení. To se během schnutí vytratí. Výrobek Interier lak není vhodný pro
nátěry nášlapných ploch. Výrobek nesmí zmrznout.
Jednotky balení:
0,2 l a 0,75 l
=
max 25 m2
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VZORNÍK BAREV
INTERIER/EXTERIER
61 přirozeně průsvitná

62 duhově žlutá

63 pšeničný klas

64 hořčičná žlutá

65 podzimní listí

66 zlaté jablko

67 orientální oranžová

68 hnědá půda

69 hořká čokoláda

70 smrkově zelená

71 korálově červená

72 santorini modrá

73 smetanově bílá

28 staré dřevo

75 magická černá

INTERIER
76 stříbrná

77 zlatá

78 perleťová
Barevné odstíny jsou informativní.
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TMEL NA DŘEVO
Tmel na dřevo Belinka je jednosložkový barevný disperzní
prostředek určený pro opravy menších vad, poškození a
nerovností dřeva. K dispozici je v 4 barevných odstínech.
Tmel na dřevo nanášíme nerezovou špachtlí. Barevný tón tmelu vybíráme
podle barvy ošetřovaného dřeva. To je zvlášť důležité, pokud na tmel
nanášíme lazurové nátěry. Tmel účinně vyrovná nerovnosti a vady do
hloubky 1 mm. V případě hlubších nerovností tmelíme povrch ve větších
vrstvách. Před nanášením nátěrů zatmelený povrch zbrousíme. Výrobek
nesmí zmrznout.

Jednotka balení:
350 g

bílá
smrk
dub
buk
Barevné odstíny jsou informativní.
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PO NAPADENÍ
DŘEVA ŠKŮDCI
HOUBY A HMYZ MILUJÍ
VLHKÉ PROSTŘEDÍ
Vysoká vlhkost dřeva, vyšší vlhkost vzduchu a teplo vytvářejí prostředí, v němž se rozmnožují škůdci
dřeva: houby a hmyz.
Houby způsobující modrání dřeva vyvolávají barevné změny dřeva na povrchu i v jeho hloubce (tmavší
odstíny: šedá, modrá, černá, hnědá), které představují estetickou vadu. Houby způsobující trouchnivění
dřeva, z nichž nejznámější a nejnebezpečnější je dřevomorka, vyvolávají hnědou a bílou hnilobu a
snižují mechanickou tvrdost dřeva. Na dřevě v kontaktu se zemí se objevují houby způsobující měkké
trouchnivění, které také negativně ovlivňují mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti dřeva. Trvalé
udržení vlhkosti způsobuje hnilobu dřeva.
Plísně způsobují povrchové barevné změny světlejších odstínů. Dřevo se zbarví do světlejších odstínů
modré, zelené, žluté, růžové, červené, hnědé nebo šedé.
Do vlhkého i velmi suchého, do čerstvého i velmi starého dřeva, stejně jako do dřeva umístěného venku
nebo uvnitř staveb se může nastěhovat hmyz nejrozmanitějších velikostí. Larvy hmyzu se živí dřevem,
ničí jej a snižují tak jeho mechanickou pevnost.

ZASÁHNĚME PŘI PRVNÍCH ZNÁMKÁCH
NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI
Zpozorujeme-li, že dřevo bylo napadeno škůdci, musíme okamžitě jednat. V závislosti na druhu škůdce
zvolíme vhodný biocidní přípravek, který škůdce zničí. Po sanaci škůdců biocidním přípravkem bude
dřevo nadále chráněno před dalším napadením škůdci.
Prostředek používaný na ničení dřevokazných škůdců:
Belocid plus – pro prevenci a potlačování působení hmyzu a hub způsobujících trouchnivění dřeva

Jak správně zacházet s prostředky s obsahem biocidů?
Dodržujte návod. Posloužíte tak účinnosti přípravku i vlastnímu zdraví!
Prostředky s obsahem biocidů používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a údaje o výrobku. Ačkoliv jde o
nejmodernější biocidní přípravky, vyhýbejte se přímému kontaktu s nimi. Během práce noste ochranný oděv, který po použití biocidních
přípravků vyperte. Používejte ochranné rukavice a doporučujeme také použití ochranných brýlí. Během práce nejezte, nepijte ani
nekuřte. Po práci si vodou a mýdlem umyjte ruce, obličej a nezakryté části těla. Pro většinu biocidních přípravků platí, že se nesmějí
rozstřikovat, neboť při tom vznikají aerosoly. Pokud už je rozstřikujete, zajistěte dostatečné větrání a použijte ochrannou masku. Plochy,
které jste natírali biocidními přípravky, je nutné po zaschnutí natřít ještě přípravkem, který biocidy neobsahuje. Biocidní přípravky na
ochranu dřeva nepoužívejte k natírání dřeva na včelích úlech nebo včelínech. Zbytky výrobku a znečištěný obal odevzdejte do sběrného
dvora, nevyhazujte je do domovního odpadu ani je nevylévejte do kanalizace.
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NIČENÍ
DŘEVOKAZNÝCH
ŠKŮDCŮ
BELOCID PLUS
Belocid plus je tekutý přípravek na sanaci dřeva, v němž se objevil hmyz a houby.
Působí účinně proti hmyzu a preventivně proti houbám. Belocid plus přetřeme vždy ještě
některým z přípravků bez obsahu biocidů, aby biocidy zůstaly ve dřevě a nepřišly do
přímého kontaktu s okolním prostředím.
Belocid plus nanášíme vždy na suché dřevo. Zvlášť vydatně natřeme všechny části
napadené dřevokaznými škůdci. Impregnujeme vždy kompletní dřevěný prvek. Z
výletových otvorů vytvořených dřevokazným hmyzem odstraníme (vysajeme) veškerý
dřevní prach. Spotřeba závisí na rozsahu napadení dřevokaznými škůdci. Po třech
dnech schnutí musíme povrch natřít výrobkem Lasur nebo Toplasur uv plus, s nátěry
na vodní báze aplikujeme až po týdnu schnutí. Při práci s Belocidem plus používáme
osobní ochranné prostředky. Po dobu práce a schnutí zajistíme dostatečné větrání.
Nedoporučujeme používání v obytných prostorech. Po napadení dřeva dřevomorkou se
před sanací poraďte s technickým servisem společnosti Belinka.

Jednotky balení:
0,75 l, 2,5 l, 5 l a 10 l

3-7d
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=
max 5 m2
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OLEJE NA DŘEVO
Přírodě trvá desetiletí, než člověku daruje své dřevo. Jak plynou roční období a generace, tak se výjimečnost
dřeva ještě zdokonaluje. Dřevo je nejstarším stavebním materiálem, pyšní se kvalitním vzhledem, a do našeho okolí
přináší závan přírody. Doprovází nás v každodenním životě a obohacuje náš životní prostor. Jsme na dřevo pyšní a
rádi se tím chlubíme. Pokud chceme své dřevo hýčkat, měli bychom na něj používat přírodní produkty.
Nabídka olejů Belinka sestává z pěti produktů. Všechny jsou vyrobeny z přírodních složek. Chrání dřevo před
nejrůznějšími vlivy a zdůrazňují jeho krásu a přirozenou barvu. Opracovaný povrch je esteticky dokonalý a uživatelsky přívětivý. Olej pronikne do pórů, zaplní je a zabrání tak vsakování vody a jiných tekutin. Olejováním však
dřevo neuzavřeme; povrch zůstává paropropustný a jeho přirozená vlhkost se řídí okolím, což ošetřeném povrchu
dává přírodní dojmem. Povrch dřeva ošetřený olejem, odpuzuje vodu. Oleje netvoří ochranný film, proto je pro
uchovávání krásy dřeva důležitá pravidelná péče o naolejované povrchy. Všechny oleje na dřevo značky Belinka
jsou biologicky rozložitelné.
Všechny oleje Belinka jsou šetrné k životnímu prostředí a zdraví neškodné.

PRVNÍ OLEJOVÁNÍ DŘEVA
Před natíráním musí být dřevo suché, vhodně opracované a zbavené prachu, mastnot, vosků a jiných nečistot.
Počet vrstev oleje přizpůsobíme savosti dřeva. Další vrstvu nanášíme až po zaschnutí předchozí vrstvy. Doba schnutí
se při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu prodlužuje. Používané oleje vybíráme podle
typu prvku a potenciálních vlivů okolního prostředí.

PÉČE O NAOLEJOVANÉ POVRCHY
Povrch ošetřujeme stejným přípravkem jako při prvním olejování. Interval ošetřování závisí na typu dřeva,
mechanickém zatížení a působení vlhkosti. Doporučujeme pravidelnou kontrolu kvality ochrany, kterou můžeme
provést pomocí testu s kapkou vody. Pokud se kapka vsákne do dřeva, je ošetření žádoucí. Také matný a
opotřebovaný vzhled samotného povrchu znamená, že je nutné provést nátěr olejem. Počet vrstev přizpůsobíme
stavu povrchu.
Příprava povrchu
Kvalitní rovnoměrné zbroušení dřevěného povrchu má klíčový význam pro dosažení konečné hladkosti a tím i uspokojivého konečného vzhledu prvku
ošetřovaného olejem. Nerovnoměrné zbroušení způsobuje nerovnoměrné vsakování oleje, což se projevuje jako skvrnitost a nerovnoměrný stupeň
lesku. Pro tvrdší druhy dřeva, jako jsou dub a týk, proto doporučujeme broušení brusným papírem se zrnitostí 220; pro buk 280–320; pro měkčí druhy
dřeva, jako je topol nebo smrk, postačí zrnitost 180, neboť bychom jemnější zrnitostí nedosáhli větší hladkosti povrchu. Dřevo musí být před nanášením
oleje zcela suché; v opačném případě se olej nevsákne a ochrana nebude dostatečná.
Nanášení oleje
Olej před nanášením dobře promícháme. Běžný olej nanášíme hadříkem, který nezanechává vlákna. Můžeme nanášet také štětcem nebo válečkem
nebo dokonce špachtlí, stříkáním či máčením. Na povrch dřeva nalijeme olej a rovnoměrně jej rozetřeme po celém povrchu. Nános oleje musí být
vydatný, aby se olej ihned nevsákl, ale zůstal na povrchu. Olej necháme vsakovat 5–20 minut (v závislosti na druhu oleje a dřeva). Poté zbytek oleje
setřeme čistým, suchým a savým hadříkem nebo savým papírem a povrch utřeme nebo vyleštíme. Pokud z povrchu neodstraníme veškerý nadbytečný
olej, mohou skvrny zaschnout a zkazit tak rovnoměrný hedvábný lesk. Olej schne 6–24 hodin nebo déle, podle druhu oleje. Při nanášení oleje máčením
dřevěný výrobek celý ponoříme a po 10–60 vteřinách jej postavíme tak, aby z něj olej stékal. I v tomto případě po 5–20 minutách zbytek oleje setřeme
a vyleštíme. Dřevo je dobře chráněno v okamžiku, kdy už nenasává olej. Pro kvalitní ochranu a lepší odolnost doporučujeme při prvním nanášení po 24
hodinách postup alespoň jednou zopakovat. U poréznějších povrchů, resp. u měkčích druhů dřeva doporučujeme více nánosů oleje ve 24hodinových
intervalech. Mezi jednotlivými nánosy povrch obrousíme houbičkou Scotch Bride nebo jemným abrazivním hadříkem a pečlivě odstraníme veškerý
prach. Použité hadříky, papír a jiné pomůcky ihned po použití umyjeme mýdlem a vodou nebo benzínem, lakovým benzínem či nitro ředidlem.
Spotřeba
Vzhledem k celé řadě faktorů ovlivňujících spotřebu oleje se spotřeba těžko určuje. Závisí na druhu dřeva (u savějších druhů je spotřeba větší než
u méně savých druhů, u měkčích druhů aplikujeme více nátěrů), kvalitě zpracování povrchu (u hůře zbroušených povrchů spotřebujeme pro
plnohodnotnou ochranu větší množství nátěru než u hladkých, dobře zbroušených povrchů) a na suchosti dřeva. Když se olej přestane vsakovat
do dřeva, je dřevo kvalitně chráněno.
Teplota a vlhkost při nanášení a schnutí
Olej nanášíme v teplotním rozmezí 15 až 25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 40–70 %. Nanášení výrobku nedoporučujeme při teplotách nižších než
15 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 75 %. Za normálních podmínek (T = 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %) schne nános oleje 24 hodin.
Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí může prodloužit. Povrch je zcela vyschlý po 7 dnech.
Rada
Pokud zapomeneme setřít nadbytečný olej a ten pak na povrchu zaschne, zůstanou nám na povrchu skvrny nerovnoměrného lesku, někdy i lepivé.
Chceme-li zaschlou vrstvu oleje odstranit z povrchu, je k tomu nejvhodnější nitro ředidlo. Předtím je však třeba zjistit, zda se tím ze dřeva nevymývají
třísloviny, což by způsobilo změnu barvy dřeva a skvrnitost. Dřevo musí před dalším olejováním zcela vyschnout.
Skladování olejů
Výrobky skladujeme v původních obalech při teplotách 5 až 25 °C, mimo dosah dětí. Zbytek oleje těsně uzavřeme a skladujeme do data spotřeby.
UPOZORNĚNÍ
Při schnutí olejů se uvolňuje teplo. U nasáklých hadříků, houbiček a papírů, které byly použity k nanášení a utírání oleje, může dojít k
nadměrnému zahřívání, což může způsobit samovznícení. Olejem nasáklé hadříky, utěrky a jiné porézní pomůcky (molitanové válečky,
houbičky, papír) je třeba ihned po práci umýt, namočit ve vodě nebo spálit; v opačném případě může dojít k samovznícení.
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BELINKA OIL
EXTERIER

NOVÝ
Belinka oil exterier je bezbarvá bio impregnace na bázi přírodních rostlinných olejů
určená k ochraně a údržbě vnějších dřevěných povrchů (dřevěné palubky, zahradní
nábytek, bednění, truhlářské výrobky, atd.) z odolných druhů dřeva (týk, dub, akát, kaštan, atd.).
Naolejovaný povrch je voděodolný, a pokud je správně udržován, je lépe odolný vůči vlivům
počasí než nenaolejované povrchy. Obsahuje přípravky, které chrání dřevo před plísní a houbami.
Voní po citrusech a rychle zasychá.
Před nanesením oleje musí být dřevo dobře proschlé, důkladně zbroušené a očištěné od prachu,
jinak ochrana není dostatečná. Spotřeba závisí na typu dřeva, jeho předchozím ošetření a
způsobu nanášení. Dřevo je správně ošetřeno, pokud už neabsorbuje žádný další olej, proto –
pokud dřevo ošetřujete poprvé - by po 24 hodinových intervalech mělo být naneseno několik
vrstev.
Povrch bude zcela suchý po 7 dnech. Při používání tohoto produktu byste měli používat ochranný
oděv.
Olej na dřevěném povrchu netvoří ochrannou vrstvu. Naolejované části vystavené povětrnostním
vlivům by proto měly být pravidelně kontrolovány, abyste se ujistili, že jsou vhodně ošetřeny.
Doporučené intervaly pro opětovné ošetření dřeva závisí na jeho typu, mechanické zátěži a
vystavení vlhkosti. Doporučujeme povrch ošetřit dvakrát ročně stejným výrobkem.

Jednotky balení:
0,5 l a 2,5 l

BELINKA OIL
INTERIER

NOVÝ

Belinka oil interier je nátěr používaný pro konečné ošetření a údržbu dřeva v interiérech.
Vytvoří tenkou vrstvu, která poskytuje kvalitní ochranu a příjemně hladký povrch. Naolejovaný
povrch je voděodolný a rychle zasychá.
Používá se pro ochranu a údržbu masivních dřevěných prvků, jako je obložení stěn a nábytek v
interiérech, kde vyžadujete hladký a plný povrch a kde nelze použít běžné nátěry. Je vhodný i pro
ošetření dětského nábytku a hraček (certifikát EN 71-3; bezpečnost dětských hraček).
Před nanesením oleje musí být dřevo dobře proschlé, důkladně zbroušené a očištěné od prachu,
jinak ochrana není dostatečná. Spotřeba závisí na typu dřeva, jeho předchozím ošetření a způsobu nanášení. Pro dosažení plnějšího a odolnějšího povrchu a pro ochranu savějších typů dřeva
postup po 24 hodinách zopakujte.
Doporučujeme provádět suché čištění a pravidelně ošetřovat povrch tímto výrobkem. Četnost
ošetření závisí na mechanické zátěži dřevěných prvků.

Jednotky balení:
0,5 l a 2,5 l
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BELINKA OIL
FOOD CONTACT

NOVÝ

Belinka oil food contact je bezbarvá bio impregnace na bázi rafinovaných rostlinných a
minerálních olejů s přidanými aromatickými oleji a dalšími aditivy. Používá se pro ochranu
a údržbu masivního a dýhového dřeva, které přichází do kontaktu s jídlem (kuchyňské pulty, stoly,
servírovací tácky, atd.) Olej se vsakuje hluboko do dřeva a zanechává povrch voděodolný.
Před nanesením oleje musí být dřevo pořádně suché, důkladně zbroušené a očištěné od prachu,
jinak není ochrana dostačující. Spotřeba závisí na typu dřeva, jeho předchozím ošetření a způsobu
nanášení. Dřevo je správně ošetřeno, pokud se do něj už nevsakuje žádný olej.
Povrchy natřené Belinka olejem pro kontakt s potravinami mohou být později ošetřeny stejným
produktem. Doporučené intervaly pro opětovné ošetření dřeva závisí na jeho typu, mechanické zátěži a vystavení vlhkosti. Kuchyňské linky, které jsou více vystaveny vlhkosti, musí být
ošetřovány častěji.

Jednotky balení:
0,5 l

BELINKA OIL
TUNG

NOVÝ

Belinka oil tung se používá k ochraně dřevěných prvků vystavených vlivům počasí a
vyrobených z odolnějších typů dřeva a dřeva, které tvoří součást jachet nebo dalších
plavidel. Správně ošetřený dřevěný povrch je voděodolný, má hedvábný lesk a časem nežloutne.
Olej zasychá velmi pomalu.
Před nanesením oleje musí být dřevo dobře proschlé, důkladně zbroušené a očištěné od prachu,
jinak ochrana není dostatečná. Spotřeba závisí na typu dřeva, jeho předchozím ošetření a způsobu
nanášení. Olej je nutné před použitím lehce nahřát (na přibližně 30-40 °C), jelikož to umožňuje
jeho lepší vsáknutí do podkladu. Pokud natíráte povrch poprvé, doporučujeme olej zředit do
30% lakovým benzínem. Pro prodloužení trvanlivosti dřeva doporučujeme nanést více vrstev v 24
hodinovém časovém rozmezí.
Belinka tungový olej na povrchu netvoří ochrannou vrstvu. Proto vám doporučujeme dřevěné
prvky pravidelně kontrolovat, abyste zjistili, zda jsou dostatečně chráněné. Doporučené intervaly
pro opětovné ošetření dřeva závisí na jeho typu, mechanické zátěži a vystavení vlhkosti.
Doporučujeme povrch ošetřit dvakrát ročně stejným výrobkem.

Jednotky balení:
0,5 l
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BELINKA OIL
PARAFFIN

NOVÝ

Belinka oil paraffin je určen k ochraně dřevěných povrchů v saunách. Zvyšuje odolnost
vůči špíně a vlhkosti. Je vhodný k ochraně všech typů dřeva. Belinka parafínový olej povrch
nevysušuje, je bezbarvý, bez pachu a bez chuti.
Před nanesením oleje musí být dřevo dobře proschlé, důkladně zbroušené a očištěné od prachu,
jinak ochrana není dostatečná. Spotřeba závisí na typu dřeva, jeho předchozím ošetření a
způsobu nanášení.
Belinka parafínový olej na povrchu nevytváří ochrannou vrstvu, proto vám doporučujeme
pravidelně kontrolovat a obnovovat naolejovaný povrch.
Doporučené intervaly pro opětovné ošetření dřeva závisí na jeho typu, mechanické zátěži a
vystavení vlhkosti. Doporučujeme povrch obnovit několikrát ročně stejným produktem.

Jednotky balení:
0,5 l

PIKTOGRAMY
na dřevo
v interiéru

++

na dřevo
v exteriéru

+++
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nanášení
stříkáním
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před UV zářením

nanášení
štětcem

na střešní
konstrukce

nanášení štětcem
nebo válečkem

fungicidní
účinek

voděodolnost

nanášení štětcem
nebo stříkáním

insekticidní
účinek

zesvětlení
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čištění nástroje
vodou

vhodný k natírání
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nábytku

čištění nástroje
ředidlem
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zamíchejte
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po 20–24 hodinách

nevystavovat
dešti
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spotřeba

nesmí zmrznout

máčení

odolnost vůči
povětrnostním vlivům

nanášení
hadříkem
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REJSTŘÍK
Jak zvýšit trvanlivost dřeva

4

Každý nátěr hraje svou roli

5

První ochrana dřeva

6

Stálost nátěrů

8

Obnovování nátěrů

9

Výrobky s organickými rozpouštědly

12

Výrobky na vodní bázi

16

Po napadení dřeva škůdci

25

Ničení dřevokazných škůdců

26

Oleje na dřevo
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REJSTŘÍK
Impregnace
– Base
– Impregnant

12
18

Lazury
– Lasur
– Toplasur uv plus
– Tophybrid
– Exterier
– Interier

12
13
16
18
20

Illumina13
Sanace dřeva
– Belocid Plus

26

Tmel na dřevo
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Základové a krycí barvy
– Exterier primer
– Exterier email
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Laky
– Interier lak
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Oleje
– Belinka oil exterier
– Belinka oil Interier
– Belinka oil food contact
– Belinka oil tung
– Belinka oil paraffin
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Belinka Belles, d.o.o.
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fax: +386 (0)1 588 63 03
www.belinka.com
Rembrandtin s.r.o
Gajdošova 7
615 00 Brno, Czech republic (CZ)
Člen Evropské Helios Group skupiny.

