
 
 

TECHNICKÝ LIST

OUTDOOR VARNISH       
syntetický transparentní lak na dřevěné výrobky v exteriéru  
 
 

 
VLASTNOSTI 
VYSOCE TRVANLIVÝ A EXTRÉMNĚ PRUŽNÝ 
TRANSPARENTNÍ LAK S ÚČINNÝM UV FILTREM.  
JE URČENÝ K VENKOVNÍM NÁTĚRŮM OKEN, DVEŘÍ, 
OBLOŽENÍ A DALŠÍCH VÝROBKŮ Z MĚKKÉHO I TVRDÉHO 
DŘEVA.  
LZE JEJ POUŽÍT NA DOSUD NEOŠETŘENÉ DŘEVO NEBO 
DŘEVO JIŽ LAKOVANÉ ČI OPATŘENÉ LAZUROU.  
LAK ZARUČUJE VELMI DOBOU OCHRANU PROTI 
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.  
PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ UV OCHRANY MÁ LAK LEHCE 
BAREVNÝ (MEDOVÝ) NÁDECH.  
 
 
 
 
 

 
SLOŽENÍ 
Elastická alkydová pryskyřice v lakovém benzínu s 
obsahem pigmentu pro účinnou UV ochranu. 
Neobsahuje olovo. 
 
POUŽITÍ   
Outdoor Varnish lze nanášet na neošetřené nebo již 
dříve lakované či mořené dřevo a je ideální na dveře, 
okenní rámy, zahradní nábytek a veškeré hladce 
opracovaného dřevo pro venkovní i vnitřní použití. 
Je rovněž vhodný na již lazurované dřevo, kterému 
poskytuje další ochranu bez ztmavnutí. 
 
PŘÍPRAVA 
Čisté a suché dřevo lehce obruste a otřete lakovým 
benzínem.  
Staré a nesoudržné nátěry musí být před nanášením 
laku zcela odstraněny. Mastná místa, oblasti 
s pryskyřicí a suky je třeba důkladně otřít lakovým 
benzínem. K zajištění co možná nejlepší povrchové 
úpravy používejte kvalitní štětec.  
 
NANÁŠENÍ 
Před použitím a během něj výrobek dobře 
promíchávejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo 
stříkáním rovnoměrnou vrstvu laku po směru dřevních 
vláken. Na neošetřené venkovní dřevo naneste 
alespoň tři vrstvy a na již dříve lakované či lazurované 
dvě vrstvy s časovým odstupem 6 hodin.  
Dbejte, aby konce vláken byly pečlivě přetřeny lakem. 
Při nanášení na neuzavřené tvrdé dřevo nařeďte první 
nátěr max. 15 % lakového benzínu.  
 
 

 
 
Pokud mezi nanášením vrstev uběhne více než  
48 hodin, obruste povrch jemným brusným papírem  
(240-300), aby se zajistila maximální přilnavost vrstev. 
Nenanášejte na přímém slunci.  
 
VYDATNOST 
16 m2/ l v jedné vrstvě dle savosti podkladu.  
 
ČIŠTĚNÍ  
Štětce umyjte lakovým benzínem.  
(White Spirit). 
 
ODSTÍNY 
Bezbarvý - medový 
 
BALENÍ 
Plechovky 250 ml, 750 ml a 2,5 l 
 
ÚDRŽBA 
Běžné čištění stačí, pouze na jaře a na podzim je 
třeba prohlídnout lakované oblasti a podle potřeby 
přelakovat. 
 
OPRAVA 
Poškozená místa lze znova přelakovat a pak 
přelakovat celý povrch. K zajištění dokonalého přilnutí 
vrstev postupujte dle postupu uvedeného výše. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v chladném, suchém, dobré větratelném 
místě daleko od zdrojů ohně a vznícení v dobře 
uzavřených obalech.  
 
 



LIKVIDACE  
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený 
výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními 
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci 
nebezpečných odpadů. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Na dřevu některých tropických stromů, např. týku, 
iroka atd., může lak schnout déle a může mít horší 
přilnavost. Výrobek vždy vyzkoušejte nejprve na malé 
ploše. Zvláštní pozornost vždy věnujte nanesení laku 
na celou plochu příčného řezu. Plochy ošetřené 
lazurou musí zrát nejméně 1 měsíc před nanesením 
laku. 
Nepoužívejte na plasty. 
 
PRVNÍ POMOC 
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou vodou. 
Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, 
případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném 
požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. 
Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost 
dýchacích cest. 
V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, 
požití většího množství přípravku)  vyhledat lékařskou 
pomoc. Postup první pomoci je také možno 
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem 
v Praze – tel.: 224 919 293. 
 
Obsahuje 2,2‘,2‘‘- (hexahydro- 1,3,5-triazine- 1,3,5 
triyl) triethanol, 1,2-benzisothiazol-3 (2H)- on a 
oktabenzon.  Může vyvolat alergickou reakci. 
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
 
Mezní (limitní) hodnota VOC  
(subkategorie A/e): 130 g/l 
Obsahuje max. 70 g/l  
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY  
48 měsíců od data uvedeného na obalu.  
 
DISTRIBUTOR  
Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,  
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.  
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199  
Email: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz  
 
VÝROBCE  
Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapeltown, Sheffield, 
England. S35 2YP.  
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629  
enquiry@ronseal.co.uk, www.ronseal.co.uk  
 
„Ronseal“ a „Ronseal Does Exactly What it Says on 
the Tin“ jsou registrované ochranné známky 

společnosti Sherwin Williams Company. © Ronseal 
2009.  
Vyrobeno ve Velké Británii. 
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