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 ŚNIEŻKA UREKOR D ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA 
DŘEVO 

  

Základní syntetický nátěr na dřevo 

 - zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů  
 - posiluje strukturu dřeva  
 - snižuje náklady na malování  
 - chrání degradaci ztrátě odstínů vrchních 

nátěrů  

POUŽITÍ 
Je určen pro základní natírání dřeva, materiálů na bázi dřeva, omítky, betonu a vhodně 
potažených základním nátěrem proti korozi ocelových a litinových prvků.   Dává matový 
vzhled  nátěru s vynikající přilnavostí k podkladu, zvyšuje přilnavost vrchního nátěru, 
sjednocuje natíraný povrch a snižuje náklady na aplikaci. Může být používán pro aplikaci  v 
interiéru a exteriéru  

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Vzhled nátěru matný 

Hustota,  při teplotě  20±0,1°C maximálně   , 
[g/cm³] 1,7 

Čas vysoušení nátěru při teplotě 20 ± 2 ° C při 
relativní vlhkosti vzduchu 55 ± 5% 

Nátěr je suchý na dotek, nejvíce [h] 5 

ředidlo 

Śnieżka bezaromatické olejovo-
ftalové ředidlo 

Śnieżka olejovo-ftalové ředidlo 

ZPŮSOB POUŽITÍ 

Příprava podkladu 



- Podklady by měly být suché, bez rzi, bez prachu, mastnoty a ostatních nečistot.  
- Nové dřevěné povrchy zvláště vystaveny atmosférickým vlivům, musí být také natřené 
bezbarvou  impregnací na dřevo DREWKORN EXPERT, navíc chrání dřevo před 
biologickými činiteli.    
 Odhalené kovové prvky materiálů, zajistěte rychleschnoucí antikorozní barvou Śnieżka 
UREKOR S.      
- Omítka nebo beton se zvláštní nasákavostí - potáhněte lněnou fermeží.  
Zničené a špatně přilnavé nátěry k podkladu odstraňte, očistěte od rzi, špíny a ostatních 
nečistot, odhalený podklad opravte a nalakujte základním nátěrem.  
Staré, dobře přilnavé povrchy přebruste jemným smirkovým papírem a zbavte prachových 
částic.   

Příprava výrobku 

Barvu důkladně promíchejte.  
- pokud je to nutné, zřeďte k pracovní viskozitě ředidlem pro olejovo-ftalové, nebo syntetické 
barvy.  

 
 Aplikace 
 Aplikaci vykonávejte při okolní teplotě nad + 10 ° C a relativní vlhkosti 80%, plochým 
štětcem s měkkými štětinami, hubovým (flokový)  válečkem nebo stříkáním.  
Doporučuje se natírat štětcem, válečkem, anebo stříkáním s dodavatelskou viskozitou.  
- Vrchní nátěr aplikujte po době nejméně 24 h. od posledního lakování  základní barvou, 
pokud jejich výrobce neuvádí jinak.  

  

 
  

PARAMETRY APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ METODY 

PARAMETRY APLIKACE  

   

viskozita barvy  

   

ředění průměr trysky pistole  

   

Aplikační tlak  

   

APLIKAČNÍ 

METODY  

   
[s]  

   

[%]  

   

[mm]  

   

[MPa]  

   

doporučený 

počet vrstev  

   

 

štětec, váleček 

   

Dodavatelská viskozita  

   

5-10  

   

-  

   

-  

   

1  

   



pneumatický 

nástřik  

   

25 - 35  

   

 K 20%  

   

1,52  

   

0,30,5  

   

1  

   

Hydrodynamický 

nástřik  *  

   

Dodavatelská viskozita  

   

-  

   

0,26  

   

20 - 21  

   

1  

   

* Nástřik byl proveden zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO  

   

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 

18 měsíců 

OBALY 
1L, 10L  

VYDATNOST 
 do 9 m²/l v jedné vrstvě  

ODSTÍNY 
bílá  

VOC 

Limit obsahu VOC: (kat.A/g/FR); 350g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 350g/l. 

NORMY A OSVĚDČENÍ 
ZN-SN-028:2013  

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 

Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátů. Obsahuje oxim 
butan-2-onu. Může způsobit alergickou reakci. 

POZOR  
 Hořlavá kapalina, páry. 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.    



Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte s sebou obal výrobku nebo etiketu. Uchovejte mimo 
dosahu dětí. Před použitím si přečtěte etiketu. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / 
ochranné brýle / obličejový štít. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (anebo s vlasy): 
Okamžitě odstraňte / odložte kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou / sprchou.        
V případě požáru: Použijte hasicí přístroj ABC na hašení. Skladujte na dobře větraném místě. 
Skladujte v chladném místě.Obsah / obal odstraňujte v souladu s platnými předpisy. 

UN 1263  

POZOR! 
Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však 
základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho 
kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu 
použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv 
zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v 
dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje 
právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.  
Technický list &p;/&P; Poslední aktualizace: 2015-01-13 

Fabrika barev a laků SNIEŽKA a.s.,39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszově 
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł,  www.sniezka.pl 

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora) 


