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1. POPIS VÝROBKU 
Dulux Trade Diamond Glaze je irý lak na d evo pro vnit ní použití s extrémní tvrdostí. Je ideální pro 
interiérové povrchy vystavené intenzivnímu opot ebování, jako jsou podlahy, schody, podlahové 
lišty, krycí obložení oken a dve í, horní plochy stol  a pult  atd. Je rovn ž vhodný pro povrchovou 
úpravu korkových podlahovin, d evot ísky, d evovláknitých materiál  atp. Nát r odolává všem 

žným chemikáliím, isticím prost edk m, alkoholu i horké vod . 

2. DOPORU ENÍ PRO BEZPE NOU P ÍPRAVU POVRCHU 
i broušení suché vrstvy m že vznikat prach. Pokud nelze zabránit vystavení ú ink m pomocí 

lokálního odsávání, musí být použity vhodné respira ní ochranné prost edky. 

3. NÁVOD NA POUŽITÍ 
ÍPRAVA POVRCHU: 

Povrch zbavte stop mastnoty, vosku nebo leštících p ípravk  pískováním, broušením nebo omytím 
lakovým benzínem. Všechny zbytky je nutno opláchnout a povrch nechat vyschnout. P ípadné h eby 
je nutno zatlouci pod úrove  povrchu, vzniklou prohlube  vyplnit vhodn  zabarveným tmelem a 

ebrousit. D íve nat ené povrchy v dobrém stavu sta í jemn  p ebrousit (ve sm ru vláken). Vadná 
místa na d íve nat eném povrchu je nutné úpln  odstranit a p ebrousit. 
NANÁŠENÍ: 

ed použitím lak d kladn  promíchejte (vyvarujte se „našlehání“, aby na povrchu nevznikaly 
bublinky vzduchu), p ed nat ením celého povrchu nejprve prove te zkušební nát r. Lak nanášejte 
rovnom rn  ve sm ru vláken št tcem nebo mohérovým vále kem s krátkým vlasem ve 2–3 vrstvách. 
Snažte se zachovávat „mokrý“ okraj nát ru, což minimalizuje stopy po št tci/vále ku. Každou vrstvu 
minimáln  po 2 hodinách p ebruste jemným smirkovým papírem a odstra te prach.  
Nanášejte p i teplotách vyšších než 10 °C a p i nízké vlhkosti.  
Nat ené povrchy chra te p ed vodou, párou, rozlitými kapalinami a mechanickým namáháním (nap . 
od rem nebo lešt ním) po dobu alespo  5 dn  od nanesení. Na nat enou podlahu nepokládejte 
koberce d íve než za 7 dní. P i zachování opatrnosti je nát r poch zný po 24 hodinách od nanesení.   
 
Upozorn ní: 
Typ, povrch a p edchozí nát r d eva ovliv ují výsledný odstín nát ru, proto doporu ujeme provést 
zkušební nát r p ed finální aplikací. 

4. DOBA SCHNUTÍ 
Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev 2–4 hodin. Nelepivý (suchý na dotyk) po 1–2 hodinách. U 
velmi porézních povrch  m že být doba schnutí delší. Úplné vytvrzení po 7 dnech. Uvedená data 
platí pro teplotu 20 °C a vlhkost 50 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost m že výrazn  ovlivnit rychlost 
schnutí. 

5. BALENÍ A BAREVNÉ ODSTÍNY 
Bezbarvý lesk, nebo satén v baleních 1 l, 2,5 l a 5 l. 

6. TEORETICKÁ VYDATNOST 
12–20 m2/litr  na  holém d ev ,  20–25 m2/litr na d íve nat eném d ev  v jedné vrstv  na hladkém a 
rovném podkladu. 

7. IŠT NÍ NÁ ADÍ 
Ihned po aplikaci o ist te vodou. P ed išt ním odstra te ze št tce co nejvíce barvy. 
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8. SKLADOVÁNÍ 
Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v p vodním neotev eném obalu minimáln  do 60 m síc  od 
data uvedeného na ví ku. P i doprav  a skladování chra te p ed mrazem. Skladujte v suchém skladu 

i teplotách 5–30 °C. Výrobek není ho lavá kapalina.  

9. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ A PRVNÍ POMOC 
Osoby a zví ata by se nem ly zdržovat v ošet eném prostoru, dokud nát r nezaschne. Produktem 
neošet ujte d evo v p ímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke 
skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky 
výrobku odevzdejte ve sb rn  nebezpe ného odpadu nebo p edejte osob  oprávn né k nakládání s 
nebezpe nými odpady. 
 
Pokyny pro první pomoc: 

i nadýchání vyjd te na erstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytn te um lé dýchání a 
zavolejte léka e. P i zasažení pokožky d kladn  omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným isticím 
prost edkem pro pokožku. P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka e. 

i požití vypláchn te ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte léka e. 
 
Bezpe nostní v ty:  
S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí. 
S 24/25 Zamezte styku s k ží a o ima. 
S 26 P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc. 
 
Hustota: cca 1 g/cm3 
VOC: 0,12 kg/kg. 
TOC: 0,11 kg/kg. 
Obsah neprchavých látek (sušiny): 41 % obj. 
Limitní hodnota VOC kat. A (e) V NH: 130 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku p ipraveného k použití: 129 g/l. 
 

10. DISTRIBUTOR V R A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ: 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
BB centrum – budova BETA, Vysko ilova 1481/4 
140 00 Praha 4,  
Infolinka: 800 100 701 
www.dulux.cz 

11. DATUM VYDÁNÍ 
Duben 2013 
 
Údaje odpovídají našim sou asným v domostem a znalostem. Je nutné dodržovat p íslušné 
sm rnice, normy a emeslné pravidla. V p ípad  pochybností nebo nejasností se obra te na naše 
technické poradce. 
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