
 

TECHNICKÝ LIST   
  

 
BONDEX MATT 
 
Popis výrobku     

Syntetická tenkovrstvá lazura na dřevo. 
Použití 

Na ošetření a údržbu všeho dřevěného vybavení domu v exteriéru i interiéru a na opracované řezivo. 
Speciální vlastnosti 

� Odolná vůči povětrnostním vlivům a vodě.  
� Neloupe se a nepraská – u rozměrově stálého dřeva.   
� Koloidní pigmenty se usadí nejen na povrchu dřeva, ale pronikají i do pórů spolu s pojivem. To poskytuje 

maximální ochranu proti UV záření a jednotnou barvu s menším rizikem vyblednutí a nižšími náklady na údržbu. 
� Hydrofobní. 
� Zvýrazňuje texturu dřeva a dřevní vlákna.   
� Vysoký obsah pevných látek zabezpečuje dlouhodobý ochranný efekt  

 
Poznámka 

V závislosti na podkladu-matová na savých plochách, hedvábně matová na impregnovaných a hoblovaných 
plochách. 

Odstíny 
551  -  Zelená  726  -  Kaštan   730  -  Eben  
722  -  Dub   728  -  Oregonská pinie   731  -  Ořech    
725  -  Palisandr  729  -  Teak   743  -  Redwood   
900  -  Bezbarvá    
Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. 
 

Technické údaje  
Pojivo           
Syntetická alkydová pryskyřice     
Pigmenty    Doba schnutí: (při 23°C a standardní vlhkosti 60%) 
Organické a anorganické   Suchá na dotek cca. po 4 hodinách.  
Aktivní složky    Další nátěr aplikujte po 14 hodinách. 
<1% dichlofluanid.      

 
  

 
 
 

Podklad a příprava 
� Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.  
� Podklad musí být čistý, suchý, pevný. Obsah vlhkosti: měkké dřevo: max. 15%, tvrdé dřevo: max. 12%. 
� Povrchy, které již dříve byly natřeny barvou nebo lakem, musí být ohoblovány nebo obroušeny na holé 

dřevo. 
� Nanášet 2-3 vrstvy. 
� Nanášení štětcem, máčením nebo stříkáním. 
� Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%. 
� Odstraňte přírodní pryskyřičná ložiska. 
� Nové, neošetřené a demontované měkké dřevo musí být natřeno základním nátěrem BONDEX  PRESERVE. 

Tvrdé dřevo se základním nátěrem nenatírá. 
� Před aplikací na poškozené (zašedlé, začernalé) dřevo použijte produkt BONDEX HOLZ NEU.  

 
Doporučení  

� Nikdy nepoužívejte samotný bezbarvý odstín venku. Bezbarvý odstín používejte pouze uvnitř nebo pro zesvětlení 
ostatních odstínu v množství max. 25%, nebo jako poslední  nátěr.   

� První nátěr musí vždy být pigmentovaný, jinak nemohou koloidní pigmenty proniknout do pórů dřeva. 
 
� U některých tropických dřev mohou látky, které se vylouhují ze dřeva, prodloužit dobu 

schnutí. Proto si schnutí vyzkoušejte na malé ploše nebo omyjte celulózovým 
ředidlem před natíráním. 

  
 Ředění  
 Neředit. 
 Čištění nástrojů  
 Syntetické ředidlo  
 Stabilita při skladování 
 5 let od data výroby v neotevřené plechovce. Skladujte a přepravujte při teplotě nad 

5°C , nesmí zmrznout. 
 

 Limitní hodnoty EU pro tento produkt (kat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). 
 Tento produkt obsahuje max. 399 g/l VOC. 

 Balení: 0,75L; 2,5L a 5L 
 
 

                                                          
 Dobrá rada od výrobce 

 Natřené plochy průběžně kontrolujte a při zjištění poškození nátěru PROVEĎTE oživovací nátěr.  

Rozpouštědla Měrná 
hmotnost 

Obsah 
pevných částic Vydatnost Viskozita 

(ø4, 20°C) Zápach 

Syntetické ředidlo 0,8 – 1,0  
g/cm3 Cca. 35 10 - 16 m2/l 14 -15 s Silný 


