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RENNER ITALIA S.p.A.
Renner Italia S.p.A. se zaměřuje na produkci velmi kvalitních 
materiálů pro povrchovou úpravu dřeva s ohledem na šetrnost 
vůči životnímu prostředí.

Pokročilá technologie výroby

Srdcem Renner Italia S.p.A. je oddělení R&D (výzkum a vývoj). 
Vysoce kvalifikovaný tým chemiků společně se sofistikovanými 
laboratorními technologiemi pracuje na vývoji pryskyřic 
a  nových produktů, kterých bylo doposud vyvinuto více jak 
2000.

Pokročilé technologie výroby umožňují přenastavit výrobní 
postupy a flexibilně uspokojit jakýkoliv druh poptávky ve 
velice krátkém čase. Široká škála vodou ředitelných materiálů 
a rozpouštědlových produktů pokrývá požadavky celého trhu.

Renner Italia S.p.A. patří k průkopníkům testování životnosti 
povrchových úprav stavebně truhlářských výrobků v extrémních 
klimatických podmínkách. Výsledky těchto testů jsou využívány 
k vývoji vysoce kvalitních materiálů pro povrchovou úpravu 
oken a dveří, které jim zaručují dlouholetou životnost. 

Materiály 
špičkové kvality

AQUARIS 
Vodou ředitelné nátěrové hmoty.

SYNTHESIS  
Rozpouštědlové nátěrové hmoty.

RIO VERDE 

Řada nátěrových hmot  určená 
pro ochranu, zušlechtění  
a  dekoraci masivních dřevin  
v exteriéru.  
Vysokou kvalitu a snadnou 
aplikaci těchto materiálů ocení 
profesionálové i domácí kutilové.
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a může se od skutečnosti lišit. 
Tiskové chyby vyhrazeny.
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Vlastnosti laků

VISKOZITA
Viskozita určuje hustotu nátěrových hmot. Viskozitu lze jednoduše změřit pomocí měrného pohárku, 
např. DIN 4 mm nebo DIN 6 mm. Obsah pohárku je přesně 100 cm3. Měří se čas v sekundách, který 
kapalina potřebuje k  tomu, aby vytekla z nádoby otvorem ve dně. Měření končí ve chvíli, kdy se 
proud kapaliny přetrhne. Časový údaj pak přímo udává viskozitu laku. Pokud lak vyteče za 20 
sekund, uvádí se jeho viskozita 20 s. Významný vliv na viskozitu laku má teplota, především u VŘ laků.  
Lak s vyšší teplotou je všeobecně řidší než lak s nízkou teplotou. Měření viskozity se musí provádět vždy 
za stejných teplotních podmínek. Stanovená teplota pro měření viskozity je 20 °C, tak jak je uváděno 
v TL. Viskozitu lze snižovat ředěním nebo zahříváním. Viskozita nátěrových hmot není měřítkem pro 
zjištění množství sušiny.

SUŠINA
Sušinou nazýváme netěkavé látky v nátěrových hmotách. Množství sušiny je obsah netěkavých látek, 
které po zaschnutí a odpaření všech rozpouštědel zůstávají na povrchu. Obsah těchto látek se uvádí 
v  procentech. Mezi netěkavé látky patří například pryskyřice, nitrocelulóza, brusná aditiva  
či matovadla a pigmenty. 
 

ZRÁNÍ LAKU
Lakovaný povrch je možné zatěžovat teprve tehdy, když je zcela dokončeno schnutí a vytvrzení 
lakového filmu. Tyto časy jsou uvedeny v  TL. Zaschnutí proti prachu, na dotek, stohovatelnost, 
atd. Lak dále zraje i po tomto čase. Testování kvality povrchových úprav se podle norem provádí  
až po 28 dnech. Lak tedy dosáhne plné odolnosti až po uplynutí této doby.

MECHANICKÁ ODOLNOST
Odolnost lakového filmu mechanickým vlivům zahrnuje tvrdost a pružnost lakového filmu a může  
se měřit jako odolnost oděru za určitých pevně stanovených podmínek.

RYCHLOST ZASYCHÁNÍ
Rychlost zasychání nátěrových hmot 
závisí především na následujících 
faktorech:

 � typ laku

 � množství naneseného laku 

 � teplota laku a okolního prostředí

 � vlhkost vzduchu

 � rychlost proudění vzduchu

 � tuk, olej nebo vosk v podkladu
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CHEMICKÁ ODOLNOST
Odolnost lakového filmu chemickým vlivům zahrnuje odolnost proti působení různých 
chemických látek, nejčastěji alkohol, káva, čaj, čistící prostředky, tuk, atd. Kotoučky nasycené 
zkušebními kapalinami se umístí na  zkušební povrch a zakryjí se skleněnou Petriho miskou.  
Po stanovené době se kotouček odstraní a testovaný povrch se ponechá v klidu po dobu 16 - 24 h. Pak 
se zkušební povrch očistí a zjišťuje se jeho poškození jako je vyblednutí, změna lesku, změna barvy, 
vznik puchýřků a bobtnání. Výsledek zkoušky se uvádí číselným klasifikačním kódem.

TRVANLIVOST LAKOVÉHO FILMU
Odolnost stárnutí laků se nejlépe určí metodou Cold-Check-Test. Při této zkoušce se vzorky nalakované 
v  praktických podmínkách vystavují vlivů proměnlivé teploty. Cyklus metody Cold-Check-Test 
spočívá v jedné hodině trvání teploty +50 °C, bezprostředně následuje jedna hodina při -20 °C  
a na závěr zatěžování pokračuje jednu hodinu při běžné pokojové teplotě okolí (+20 
°C). Počet cyklů, kterým je lak schopný odolat až do objevení trhlin, dává dobré měřítko 
odolnosti stárnutí. Lakové filmy, které bez vzniku trhlin vydrží 25 cyklů zkoušky, 
jsou vysoce trvanlivé.

SVĚTLOSTÁLOST
Odolnost lakového filmu proti žloutnutí se nesmí zaměňovat se zabarvováním mnohých dřevin 
vlivem slunečního záření. K určení odolnosti se lakový film nanese na skleněnou destičku,  
vystaví se působení denního světla a poté se porovná položením na bílou plochu. 

LESK
Stupeň lesku se určuje měřením reflexních ztrát pomocí zařízení tzv. měřiče lesku (leskoměr). Na 
rovnou plochu, např. skleněnou destičku, se nanese lak v konstantní tloušťce. Leskoměr vyšle na 
povrch v daném úhlu paprsek světla a pod stejným úhlem se měří množství světla odraženého. 
Stupeň lesku v praxi ovlivňuje broušení podkladu, struktura povrchu a množství naneseného laku  
či barvy. 

Hluboký mat 00 - 05 °G 

Mat  05 - 15 °G 

Polomat  15 - 30 °G 

Pololesk  30 - 50 °G 

Lesk  50 - 90 °G 

Vysoký lesk  90 - 100 G 

Názvosloví leskových variant  
se může u různých výrobců lišit. 
Proto doporučujeme dodržovat 
hodnoty uváděné v číslech.
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Legenda

Základní lak, patina

Vrchní lak

Vícevrstvý lak

Mořidlo, impregnace, izolátor

Příměs, ochranný nátěr

 - 

I R   Y O - 2 0 M 8 6 3 / 25 kg
hotový produkt | vodou ředitelný | lesk 20%  
standardní produkt | číslo 863 | balení 25 kg

IP   F L -  -  - M 0 4 2 / RAL9005
míchaná barva | PUR | základ | standardní produkt   
číslo 042 | odstín RAL9005

Příklady

DRUHY NÁTĚROVÝCH HMOT PIKTOGRAMY

KLÍČ KÓDOVÝCH ZNAČENÍ

NC Nitro

NC-PUR Nitro-polyuretan

PUR Polyuretan

A-PUR Akryl-uretan

PES Polyester

VŘ Vodou ředitelné

hotový produkt IR

komponent IK

lazura IL

mořidlo IM

míchaná barva IP

X X

M standardní produkt

V polévání

S, L, C specifické produkty

X

 lesk

 0 0

číslo produktu

0 0 0 0 0 0 0 0

odstín

balení

X

další komponenty A

ředidlo D

PUR F

patina G

A-PUR J

nitro N

polyester P

mořidlo T

vodou ředitelné Y

 / 

B 100 % lesk

C tužidlo

F ředidlo

I izolátor

L základ

M impregnace

N ředidlo

O lesk 00-90 %

P ředidlo PES

T ředidlo

Y vodou ředitelné

X
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IR FL---M006
PUR
transparentní základní lak

vysoká plnivost, rozlev, brusnost
pro uzavřený pór, vhodný i pro méně kvalitní BK
53 %

tužidlo IR FC---M006 50 % - vyšší plnivost
nebo IR FC---M042 50 % - lepší brusnost
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

3 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 140 g/m2 
1 - 2
min. 1 h max. 2 h 
jeden nános: 2 - 3 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):

Použitím tužidla IR FC---M007 dojde k pevnějšímu zesíťování vrchního laku. Zvýší se tím jeho 
pružnost a chemická i mechanická odolnost. Toto tužidlo doporučujeme při lakování stolových 
a barových desek. Podklad bruste maximálně 24 hodin před aplikací.

IR FO-XXM006
PUR
transparentní vrchní lak

vysoká plnivost, odolnost, tvrdost lakového filmu
na vysoce namáhané plochy nábytku
49 %
10, 20, 30, 60, 90 °G

tužidlo IR FC---M006 50 % - vyšší plnivost
nebo IR FC---M007 50 % - nejvyšší chemická a mechanická odolnost
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

3 h

základní lak obruste P240 - P320
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 130 g/m2 
1
8 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):

PUR vysoce plnivá sada

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy
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IR FL---M025
PUR
transparentní základní lak

tixotropie
pro uzavřený i otevřený pór, vhodný pro vertikální aplikaci
48 %

tužidlo IR FC---M001 50 % - běžné použití, rychlé schnutí
tužidlo IR FC---M042 50 % - lepší brusnost
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

2 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 140 g/m2, horizontálně
1 - 2
min. 1 h max. 2 h 
jeden nános: 3 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):

IR FO-XXM200
PUR
transparentní vrchní lak

tixotropie, smáčivost, voskový efekt
vhodný pro vertikální aplikaci, všeobecné použití
44 %
5, 20, 30 °G

tužidlo IR FC---M001 50 % - běžné použití, rychlé schnutí
nebo IR FC---M007 50 % - vyšší chemická a mechanická odolnost
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

3 h

základní lak obruste P240 - P320
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 140 g/m2, horizontálně
1
8 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):

PUR tixo sada

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy

Tixo sada je vodná pro vertikální aplikaci, ale je možné ji použít i pro horizontální lakování. 
Lépe drží na svislých plochách oproti standardním lakům.
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IR FL---M003
PUR
transparentní základní lak

plnivost, cena
pro uzavřený i otevřený pór, všeobecné použití
50 %

tužidlo IR FC---M003 50 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 %

3 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 140 g/m2 
1 - 2
min. 1 h max. 2 h 
jeden nános: 3 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):

Základní lak IR FL---M003, vrchní lak IR FO-30M003, tužidlo IR FC---M003 a IR PU ředidlo 005 
tvoří společně sadu economic. Zvýhodněná cena pro běžné lakování. Jednotlivé položky je 
možné zakoupit i samostatně.

IR FO-30M003
PUR
transparentní vrchní lak

příjemný na dotek, cena
všeobecné použití
42 %
30 °G

tužidlo IR FC---M003 50 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

3 h

základní lak obruste P240 - P320
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 130 g/m2 

1
8 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):

PUR economic sada

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy
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IR YO-XXM863
VŘ
transparentní vícevrstvý lak

chemická a mechanická odolnost, tixotropie, plnivost
kancelářský, sedací, postelový nábytek,
všechny dřeviny vč. dubu
32 %
10, 20, 30 °G

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 130 g/m2 
1
4 h nebo druhý den, P240 - P320

Přednosti: 
Použití:
 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):

IR FO-XXM200
PUR
transparentní vrchní lak

tixotropie, smáčivost, voskový efekt
vhodný pro vertikální aplikaci, všeobecné použití
44 %
5, 20, 30 °G

tužidlo IR FC---M007 50 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

3 h

základní lak obruste P240 - P320
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 140 g/m2

1
8 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):

VŘ/PUR sada

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy

Kombinovaný VŘ/PUR systém splňující normu EN 71.3 (vhodné pro dětský nábytek a hračky). 
Vhodný pro výrazné snížení VOC v aplikačním systému při zachování vysoké odolnosti  
lakového filmu.
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IR FL-25M306
PUR
transparentní vícevrstvý lak

jednoduchost systému, mechanická odolnost, transparentnost
všeobecné použití, na běžně namáhané plochy
40%
25 °G

tužidlo IR FC---M001 50 % - běžné použití, rychlé schnutí 
nebo IR FC---M006 50 % - vyšší odolnost a plnivost
nebo IR FC---M007 50 % - vyšší chemická a mechanická odolnost
ředidlo IR PU ředidlo 005 10 %

4 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 120 g/m2 
2
4 h nebo druhý den, P240 - P320
8 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

V případě finálního dolešťování doporučujeme aplikaci 2 nánosů do živého s odstupem 
cca 10 minut. Při leštění dochází k úbytku lakového filmu a tudíž je třeba nanést dostatečné 
množství, aby nedošlo k jeho probroušení.

IR FB---M596
PUR
transparentní vrchní lak ve vysokém lesku

smáčivost a rozlev, úroveň lesku
transparentní systémy s nejvyšší úrovní lesku
47 %
vysoký lesk

tužidlo IR FC---M640 80 % 
ředidlo IR DF---M600 20 - 35 %

3 h

IR FL---M006 (až tři vrstvy), PES základní laky, IR JL---M477 při apl. na lamino
dobře vyzrálý základní lak obruste P320 a poté P400 - P500
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 130 g/m2 
1 - 2
48 h 
72 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Předchozí nános:
Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):
Leštění (při 20 °C):

Polyuretanový lak určený pro základní i vrchní nános. Tento systém se vyznačuje především 
jednoduchostí. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy
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Pro zvýšení chemické a mechanické odolnosti je možné použít tužidlo IR FC---M070 až do 20 %, 
tím se zkrátí životnost směsi. Pro docílení “Natur” efektu použijte leskovou variantu 5 °G a řeďte 
30 - 50 %.

IR JL-XXM375
A-PUR
transparentní vícevrstvý lak

nežloutnoucí, elasticita, dlouhá životnost směsi
vhodný pro otevřený pór a světlé nebo bělené dřeviny
26 %
5, 25 °G

tužidlo IR FC---M070 10 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 10 - 50 %

16 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless, polévání
max. 130 g/m2 
2 
3 h nebo druhý den, P240 - P320
8 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy

IR JO-00M378
A-PUR
transparentní vícevrstvý lak

nulový lesk, efekt nelakovaného nebo olejovaného dřeva
vhodný na bělené a světlé dřeviny (jasan, bříza, dub nebo javor)
22 %
0 °G

tužidlo IR FC---M070 10 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

8 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 130 g/m2 
2
4 h nebo druhý den, P240 - P320
8 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

V případě moření do tmavších odstínů doporučujeme, z důvodu zachování ostrosti odstínu, 
použít jako základní nános lak IR JL-xxM375 (str. 12).



13www.kili.cz |

V případě finálního dolešťování doporučujeme aplikaci 2 nánosů do živého s odstupem 
cca 10 minut. Při leštění dochází k úbytku lakového filmu a tudíž je třeba nanést dostatečné 
množství, aby nedošlo k jeho probroušení. Lak IR JB---M671 je možné aplikovat na vrchní matné 
barvy IP FO-xxM060 v odstínech RAL a NCS k docílení vysokého lesku.

IR JB---M671
A-PUR
transparentní vrchní lak ve vysokém lesku

tvrdost, elasticita, plnivost, rozlev, adheze k podkladu
pro transparentní i na krycí systém, nábytek ve vysokém lesku, kuchyňská 
a koupelnová dvířka, atd.
50 %
vysoký lesk

tužidlo IR FC---M640 100 % 
ředidlo IR DF---M006 do 5 % (není nutné)
4 h

IR FL---M006 (až tři vrstvy), PES základní laky, IR JL---M477 při apl. na lamino
dobře vyzrálý základní lak obruste P320 a poté P500
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless, polévání
max. 120 g/m2 

1 - 2
48 h
72 h

Přednosti: 
Použití: 

Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Předchozí nános:
Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):
Leštění (při 20 °C):

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy

IR NL-20M302
NC-PUR
transparentní vícevrstvý lak

rychlost schnutí, jednoduchost systému, cena
1K nebo 2K, všeobecné použití na nábytek
28 %
20 °G

tužidlo IR FC---M007 0 - 10 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

6 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless, polévání
max. 130 g/m2 
2
2 h nebo druhý den, P240 - P320
6 h  

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):
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NC a NC-PUR laky mají stále své důležité místo na trhu. Tuto pozici si drží díky své jednoduchos-
ti a rychlosti aplikace na většinu u nás používaných dřevin. V letních měsících doporučujeme 
použít ředidlo IR PU ředidlo 005.

IR NO-XXM001
NC
transparentní vícevrstvý lak

rychlost schnutí, jednoduchost systému, cena
všeobecné použití, nábytek, obložení
29 %
5, 20, 50 °G

ředidlo IK C6000 20 - 30 %
nebo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, polévání, štětec
max. 130 g/m2 
2
2 h nebo druhý den, P240 - P320
6 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy

IR YL---M663
VŘ
transparentní základní lak

plnivost, tixotropie, brusnost
vhodný pro otevřený i zavřený pór
36 %

řeďte vodou, pokud je to nezbytně nutné

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P180
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 140 g/m2 
1 - 2
2 h
jeden nános: 4 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320
IR YO-xxM863, IR YO-xxM864, IR YO-xxV702

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):
Další nános:
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Pro zvýšení chemické odolnosti přidejte do laku IR YO-xxM863 crosslinker IR YC---M407 
0,5% - 1%. Tuto směs lze aplikovat po dobu 24 hodin od namíchání, poté ztrácí IR YC---M407 
svoji účinnost a je nutné přidat nové množství. IR YC---M407 zabraňuje alkoholu, tukům, různým 
čisticím prostředkům a dalším chemikáliím, aby narušily lakový film a brání tak jeho poškození.

IR YO-XXM863
VŘ
transparentní vícevrstvý lak

chemická a mechanická odolnost, tixotropie, plnivost
1K nebo 2K, kancelářský, sedací, postelový nábytek, 
všechny dřeviny vč. dubu
32 %
10, 20, 30 °G

řeďte vodou, pokud je to nezbytně nutné

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 130 g/m2 
2
4 h nebo druhý den, P240 - P320
16 h

Přednosti: 
Použití: 

Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy

IR YO-XXM864
VŘ
transparentní vícevrstvý lak

tixotropie, cena
všeobecné použití
30 %
20, 30 °G

řeďte vodou, pokud je to nezbytně nutné

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
airless, airmix
max. 130 g/m2 

2
4 h nebo další den, P240 - P320
16 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

Lak IR YO-XXM864 je vyvinutý speciálně pro vysokotlaké stříkání. Z důvodu vysoké dodavatel-
ské viskozity není vhodný pro aplikaci standardní vzduchovou pistolí.
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U všech typů vícevrstvých VŘ laků je možné použít crosslinker IR YC---M407 0,5 - 1% pro zvýšení 
chemické odolnosti. Použitím crosslinkeru se zlepšuje také brusnost a stohovatelnost. 

IR YO-XXV702
VŘ
transparentní vícevrstvý lak

plnivost, široká škála aplikačních metod
všeobecné použití, obložení
35 %
20, 90 °G

řeďte vodou, pokud je to nezbytně nutné

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, polévání, máčení, štětec
max. 100 g/m2 
2
3 h nebo další den, P240 - P320
12 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
transparentní systémy
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IR FI---M199/NTR
PUR
izolátor MDF

elasticita, schnutí, nezvedá dřevní vlákna, zvyšuje adhezi základní barvy
základní nános pro MDF, zabraňuje propadání dalších vrstev
57 %

tužidlo IR FC---M199 35 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 50 - 70 %
3 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 100 g/m2 
1
1 h, brusná houba P180 (stačí pouze lehké přebroušení)
IR FL---M042/C02, IR PL---M001/C02, IR PL---M008/C02, 
IR NL-20M302/C02 2K

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Další nános:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
krycí systémy

Základní barvu IR FL---M042/C02 lze pigmentovat do stejných odstínů jako vrchní barvy.  
Vhodné především u tmavých a sytých odstínů, kde hrozí vysoký kontrast mezi základní a vrch-
ní barvou při mechanickém poškození a snížená kryvost na ostrých hranách.  
Základní barvu je možné obarvit také přidáním cca 10 % vrchní barvy v daném odstínu.

IR FL---M042/C02
PUR
základní bílá barva

kryvost, plnivost, brusnost
základní barva pro MDF i masiv, plošné dílce, nábytek, dveře
74 %

tužidlo IR FC---M042 40 % 
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 30 %
4 h

povrch zbavte všech nečistot a obruste P150
resp. izolátor obruste brusnou hubkou P180 (není nutné)
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max 180 g/m2 
1 - 3, u MDF doporučujeme předstříkat hrany
min. 1 h max. 2 h
druhý den, P240 - P320
u vysokého lesku P320 a P400 - P500
IP FO-xxM060/xxx, IP FB---M596/xxx 

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:

Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):

Další nános:
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IR PL---M001/C02
PES
základní bílá barva

vysoký obsah sušiny, plnivost, kryvost na hranách
základní nános pro MDF nebo masiv, ideální pod vysoké lesky
93 %

iniciátor IR PC---M001 4 %
ředidlo IK Aceton 20 %
tužidlo IR PC---M011 4 %
30 min

izolátor lehce obruste brusnou hubkou P180 (není nutné)
konvenční stříkací pistole
max. 250 g/m2 
1 - 3
min. 30 minut max. 40 minut
druhý den, P240 - P320
u vysokého lesku P320 a P400 - P500
IP FO-xxM060/xxx, IP FB---M596/xxx

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):

Další nános:

IR PL---M008/C02
PES
základní bílá barva bez obsahu styrénu

bez obsahu styrénu, vysoký obsah sušiny, plnivost, kryvost na hranách
základní nános pro MDF nebo masiv, ideální pod vysoké lesky
73 %

iniciátor IR PC---M001 4 %
ředidlo IK Aceton 20%
tužidlo IR PC---M011 4 %
45 min

izolátor lehce obruste brusnou hubkou P180 (není nutné)
konvenční stříkací pistole
max. 250 g/m2 
1 - 3
min. 30 minut max. 40 minut
1 nános: 8 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320
u vysokého lesku P320 a P400 - P500
IP FO-xxM060/xxx, IP FB---M596/xxx

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):

Další nános:

Zabraňte přímému kontaktu mezi tužidlem a iniciátorem! Může dojít k exotermické reakci  
a samovznícení. Základní barvu IR PL---M001/C02 je možné pigmentovat do různých odstínů 
dle vzorníku RAL. To je vhodné především při aplikaci tmavých odstínů vrchních barev.

Zabraňte přímému kontaktu mezi tužidlem a iniciátorem! Může dojít k exotermické reakci a sa-
movznícení. Směs důkladně promíchejte po přidání každého komponentu. Doporučené pořadí 
iniciátor IK PC---M001 - ředidlo IK Aceton - tužidlo IR PC---M011. Iniciátor a tužidlo skladujte 
odděleně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
krycí systémy
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IP FO-XXM060/XXX
PUR
vrchní barva (RAL, NCS, Color system)

vysoká plnivost, krycí síla, tvrdost a odolnost lakového filmu
kuchyňská a koupelnová dvířka, dveře, skříně
50 - 67 % (dle odstínu)
10, 25, 80 °G

tužidlo IR FC---M007
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 - 50 %

3 h

IR FL---M042/C02, IR PL---M001/C02, IR PL---M008/C02, 
IR JL---M477 při aplikaci na lamino
základní barvu obruste P320
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 130 g/m2 
1 - 2
10 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Předchozí nános:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):

V případě finálního dolešťování doporučujeme aplikaci 2 nánosů do živého s odstupem 
10 - 15 min. Při leštění dochází k úbytku lakového filmu a tudíž je třeba nanést dostatečné 
množství, aby nedošlo k jeho probroušení.

IP FB---M596/XXX
PUR
vrchní barva ve vysokém lesku (RAL, NCS, Color system)

vysoká plnivost, krycí síla, rozlev, tvrdost lakového filmu
kuchyňská a koupelnová dvířka, dveře, skříně
57 - 74 % (dle odstínu)
vysoký lesk

tužidlo IR FC---M640 80 % 
ředidlo IR DF---M600 25 - 35 %
4 h

IR FL---M042/C02, IR PL---M001/C02, IR PL---M008/C02,
IR JL---M477 při aplikaci na lamino
dobře vyzrálou základní barvu obruste P320 a poté P500
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 120 g/m2 
1 - 2
48 h
72 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Předchozí nános:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):
Leštění (při 20 °C):

V případě potřeby zvýšení krycí síly na hranách nanášejte IP FO-xxM060/xxx ve dvou vrstvách. 
Druhý nános aplikujte v rozmezí 1-2 hodin bez mezibrusu. Případné nečistoty v prvním nánosu 
můžete odstranit lehkým přebroušením.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
krycí systémy
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IR YL---M641/C02
VŘ
základní bílá barva

kryvost, plnivost, brusnost
MDF, masiv, plošné dílce, nábytek, dveře
60 %

řeďte vodou, pokud je to nezbytně nutné

podklad zbavte všech nečistot a důkladně obruste P180

konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 180 g/m2 
1 - 3, u MDF doporučujeme předstříkat hrany
4 h
jeden nános: 4 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320
IP YO-xxM760/xxx

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Příprava podkladu:

Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):
Další nános:

V případě potřeby zvýšení kryvosti u tmavých a sytých odstínů doporučujeme aplikovat druhý 
nános do živého během cca 20 minut. Pro zvýšení chemické odolnosti vrchní barvy přidejte 
crosslinker IR YC---M407 0,5 % - 1 %. Tuto směs lze aplikovat po dobu 24 hodin od namíchání, 
poté ztrácí IR YC---M407 svoji účinnost a je nutné přidat nové množství. IR YC---M407 zabraňuje 
alkoholu, tukům, různým čisticím prostředkům a dalším chemikáliím, aby narušily lakový film,  
a brání tak jeho poškození.

IP YO-XXM760/XXX
VŘ
vrchní barva (RAL, NCS, Color system)

krycí síla, tvrdost lakového filmu
1K nebo 2K, postele, skříně, dveře, atd.
31 - 40 % (dle odstínu)
15, 30 °G

řeďte vodou, pokud je to nezbytně nutné

IR YL---M641/C02
základní barvu obruste P320
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 140 g/m2 
1 - 2
12 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Předchozí nános:
Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Stohovatelnost (při 20 °C):

Pro zvýšení adheze k podkladu a tvrdosti použijte tužidlo YC-M403 4%. Tužidlo zvyšuje také 
izolační vlastnosti barvy. Životnost směsi po natužení je 3 hod.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
krycí systémy
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IR NL-20M302/XXX
NC-PUR
vícevrstvá barva (RAL)

rychlost schnutí, jednoduchost systému, cena
1K nebo 2K při aplikaci na izolátor MDF, masiv, 
všeobecné použití na nábytek
45 %
20 °G

tužidlo IR FC---M007 10 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 30 - 35 %
6 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
resp. izolátor obruste brusnou hubkou P180 (není nutné)
konvenční vzduchová pistole, airmix, airless
max. 150 g/m2 

2
2 h nebo druhý den, P240 - P320
6 h

Přednosti: 
Použití: 

Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:

Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Stohovatelnost (při 20 °C):

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
krycí systémy
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IR JL---M477
A-PUR
transparentní základní lak

vysoká adheze k laminu, transparentnost
základní nános při lakování lamina, pro transparentní i krycí systém
26 %

tužidlo IR FC---M070 30 % 
ředidlo IR PU ředidlo 005 40 %

8 h

u transparentních systémů povrch zbavte všech nečistot a odmastěte 
u krycích systémů můžete podklad brousit P320

konvenční vzduchová pistole, polévání

max. 140 g/m2 

1

min. 3 h max. 16 h

4 h nebo druhý den, P320
u vysokého lesku P320 a P400 - P500

MAT transparent: IR FO-xxM006, IR FO-xxM200, IR JL-xxM375
MAT barva: IP FO-xxM060/xxx
LESK transparent: IR JB---M671
LESK barva: IP FB---M596/xxx

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 
 
Příprava podkladu:

Aplikační metody:

Doporučený nános:

Počet nánosů:

Další nános do živého:

Mezibrus (při 20 °C):

Další nános:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
lakování lamina

Vrchní nános je možné aplikovat bez mezibrusu v rozmezí 3 - 16 h. Po uplynutí této doby je 
třeba základní lak přebrousit. 
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IR AG---M500
 
čistič skla

vhodný pro všechny typy skel, odstraňuje mastnoty a nečistoty, připravuje sklo 
na lakování, výrazně zlepšuje adhezi nanesených PUR barev
 
čistič naneste pomocí rozprašovače nebo navlhčené utěrky, nechte pár vteřin 
působit a poté setřete suchou utěrkou, takto ošetřený povrch je třeba nalakovat 
do 8 hodin

IP FO-xxM060/xxx

Vlastnosti:

Aplikace: 

Další nános:

Použití na skleněné obklady nebo výplně. Pozor, různé typy skel a jejich zabarvení ovlivní 
výsledný odstín. U tvrzeného skla doporučujeme provést test pro ověření adheze.

IP FO-XXM060/XXX
PUR
vrchní barva (RAL, NCS, Color system)

aditivum pro zvýšení adheze IR AF---M919 5 %
tužidlo IR FC---M007 50%
ředidlo IR PU ředidlo 005 20 – 30 %

3 h

konvenční vzduchová pistole, airmix, airless

max. 130 g/m2

1

10 h

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Aplikační metody:

Doporučený nános:

Počet nánosů:

Stohovatelnost:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO INTERIÉR
lakování skla
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IR FO-20M050
PUR
transparentní vícevrstvý lak

odolnost, jednoduchost systému
pro horizontální aplikaci, podlahy v interiéru, na všechny druhy dřevin
36 %
20 °G

tužidlo IR FC---M033 100 %
ředidlo IR PU ředidlo 005 0 - 10 % - řeďte pouze v případě nutnosti

6 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, štětec, váleček

max. 150 g/m2 

2 - 3
jeden nános: 4 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320
24 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi: 

Příprava podkladu:
Aplikační metody:

Doporučený nános:
Počet nánosů:
Mezibrus (při 20 °C):
Pochůznost (při 20 °C):

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A SCHODŮ

Pro zvýšení chemické a mechanické odolnosti je možné zvýšit poměr tužidla až na 20 %,  
tím se však zkrátí životnost směsi. Lak IR JL-25M494 má atestaci na protiskluz za sucha i za 
mokra! Certifikováno dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137 ze dne 9. června 1998. 
Při aplikaci rozpouštědlových podlahových laků v uzavřených prostorách používejte vhodný 
respirátor.

IR JL-25M494
A-PUR
transparentní vícevrstvý lak

odolnost, schnutí, elasticita, životnost směsi, atest na protiskluz
podlahy a schody v interiéru, na všechny druhy dřevin
25 %
25 °G

tužidlo IR FC---M070 10 - 20%
ředidlo IR PU ředidlo 005 10 - 20 % 
24 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
konvenční vzduchová pistole, airless, airmix
max. 150 g/m2 
2 - 3
min. 1 h max. 2 h
jeden nános: 3 h, více nánosů: druhý den, P240 - P320
24 hod

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi:                       

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého:
Mezibrus (při 20 °C):
Pochůznost (při 20 °C):
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IR YO-20M838, IR YO-20M839
VŘ
transparentní vícevrstvé laky

odolnost (obsahuje PUR pryskyřice), rozlev, atest na protiskluz
1K nebo 2K, dřevěné podlahy a schody, všechny druhy dřevin včetně dubu
33 %
20 °G

připraveno k použití, řeďte vodou, pokud je to nezbytně nutné
2K - tužidlo IR YC---M403 10 % - vyšší chemická a mechanická odolnost
3 h

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P150
IR YO-20M838 - štětec, váleček, IR YO-20M839 - stříkání
max. 100 g/m2 

2 - 3
2 h
druhý den, P240 - P320
24 h

Přednosti: 
Použití: 
Obsah sušiny:
Leskové verze:

Příprava směsi:

Životnost směsi:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Doporučený nános:
Počet nánosů:
Nános do živého
Mezibrus (při 20 °C):
Pochůznost:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A SCHODŮ

Tyto laky mají atestaci na protiskluz za sucha. Certifikováno dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 137 ze dne 9. června 1998. Tužidlo IR YC---M403 zvyšuje nejen chemickou a mechanic-
kou odolnost laku, ale i adhezi k podkladu. Tužidlo doporučujeme použít při renovaci starých 
nátěrů.
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MOŘIDLA

Vytváří na povrchu dřeva barevný odstín, který rozšiřuje barevnou škálu dřeva. 
K vytvoření barevného odstínu se používají různé druhy  pigmentů a barviv . 
Použité skupiny  výrazně ovlivňují výsledný charakter a odstín mořidla.

Aplikace stříkáním, rychle schnoucí, sjednocující (značení: IM TM---M006/xxx).

Aplikace viskózní houbou, štětcem, máčením, stříkáním, zvýrazňují kresbu dřeva 
a póry (značení: IM TY---W080/xxx, IM TY---M460/xxx).

V obou případech lze docílit jak přírodních odstínů, od nejsvětlejších  
po nejtmavší, tak odstínů pastelových.

viz. vzorník na straně 39

Použití:

Rozpouštědlová:

Vodou ředitelná:

Odstíny:

MOŘIDLA, PATINY

PATINY

Slouží k probarvení pórovitého, drásaného nebo profilovaného povrchu. Efekty 
lze vytvářet u zcela transparentního nebo mořeného podkladu i krycích barev. 
Sílu efektu vždy ovlivňuje množství nerovností a záhybů, hloubka pórů, hloubka 
vydrásání a samozřejmě aplikace a způsob odstraňování patiny.  
Značení: IM GY---M045/xxx

lak - patina - lak (jeden odstín)
mořidlo - lak - patina - lak (dva odstíny)
barva - patina - lak (dva odstíny)
mořidlo - barva - patina (probroušení barvy) - lak (tři odstíny)

Použití:

Příklady aplikací:
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Proč chránit dřevo v exteriéru?
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST DŘEVA
Houby, voda a sluneční záření jsou ti největší nepřátelé pro dřevo a nátěry v exteriéru. Kvalitní 
nátěrové hmoty minimalizují jejich destruktivní vlivy.

HOUBY
Nadměrně vlhké dřevo je hlavní důvod tvorby a rozvoje hub a plísní. Houby se množí při vlhkosti 
přesahující 20 %. Jednou napadnuté dřevo se takového parazita již nikdy nezbaví. Některé jehličnaté 
dřeviny jsou podle normy DIN EN 350-2 klasifikovány jako středně trvanlivé nebo málo trvanlivé, tedy 
i náchylnější k napadení. V závislosti na rozsahu poškození se houby mohou dělit do dvou tříd.

 � Dřevozbarvující houby ovlivňují odstín dřeva, ale nedegradují jeho fyzikální a mechanické 
vlastnosti. Živí se na látkách na buněčné úrovni, což nezpůsobuje jejich rozpad. Napadají živé 
stromy, čerstvě pokácené i špatně uložené řezivo. Jde především o estetickou vadu.

 � Dřevokazné houby uvolňují enzymy, které rozkládají celulózu a lignin, tedy stavebních složky 
dřeva.Způsobují nevratné poškození a výrazné zhoršení mechanických i fyzikálních vlastností 
dřeva. Dřevo se stává nepoužitelným.

VODA
Dřevo je hydroskopický materiál, který přijímá vodu z okolního prostředí a opět ji do něho uvolňuje.
Tyto jevy způsobují objemové změny dřeva. Střídavé bobtnání a smršťování snižuje přilnavost 
lakového filmu. Nadměrně vlhké dřevo navíc urychluje destruktivní účinky slunečního záření  
a podporuje již zmiňovanou tvorbu hub a plísní. Hlavní obranou je vhodná povrchová úprava odolná 
vůči vodě, vlhkosti a s tím spojenými jevy. Neméně důležitou je samotná konstrukce výrobku (rádius 
a zkosení hran, drážky, spoje, atd.), která musí umožňovat samovolný odtok vody z povrchu. 

Dlouhodobější setrvání vody na povrchu umocňuje nežádoucí účinky na dřevo.

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ
Spektrum slunečního záření se skládá z:

 � Ultrafialové záření (okolo 5 %) - proniká do hloubky, útočí na nátěr i dřevo.

 � Viditelné záření (okolo 45 %) - ovlivňuje odstín dřeva, tzv. oxidace.

 � Infračervené záření (okolo 50 %) - přenáší teplo, které urychluje všechny degradační vlivy.

Sluneční radikály dopadající na povrch způsobují ztrátu elasticity a žloutnutí lakového filmu.  
Při hlubším průniku dochází k destrukci ligninu, což může vést k odlupování nátěru. Životnost 
povrchové úpravy a dřeva výrazně ovlivňuje síla pigmentace nátěru, ve kterém tkví jejich hlavní 
ochrana. Z tohoto důvodu jsou transparentní nátěry zcela nevhodné pro použití v exteriéru.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO EXTERIÉR
tenkovrstvé lazury

RC
Rio Verde - Aquaris
Impregnační lazura s voskem

Impregnace chrání proti plísním a houbám. Pigmenty chrání proti UV záření 
(kromě transparentní verze). Parafín odpuzuje vodu z povrchu. Snadná a rychlá 
aplikace. Zvýrazňuje kresbu dřeva a nevytváří lakový film. Šetrná k životnímu 
prostředí a bez zápachu.

Zahradní nábytek, zahradní stavby, pergoly, ploty, obložení, balkony. 

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P120
štětec
12 - 15 m2/nános
2 - 3
1 h (dle podmínek)

mezi jednotlivými vrstvami se nebrousí nebo pouze lehce hubkou P180

3 h

IL RC301 - Pinie,  IL RC302 - Dub,  IL RC303 - Třešeň, 
IL RC304 - Kaštan,  IL RC305 - Zlatý dub,  IL RC501 - Eben, 
IL RC502 - Ořech,  IL RC503 - Palisandr,  IL RC504 - Jedlově zelená
IL RC701 - Bordó,  IL RC702 - Zelená,  IL RC703 - Žlutá,  
IL RC704 - Červená,  IL RC705 - Modrá,  IL RC706 - Bílá, 
IL RC707 - Stříbrná,  IL RC708 - Světle šedá,  IL RC709 - Antracit, 
RC710 - Černá

Dřevo ošetřené vodou ředitelnou impregnační lazurou s voskem řady RC zbavte 
hrubých nečistot (bez nutnosti broušení) a aplikujte stejný nátěr, jako byl původní. 
Při renovaci jiných nátěrů zbavte povrch všech nečistot, odstraňte zbytky lakového 
filmu a přebruste brusným papírem o zrnitosti P120. Povrch musí být rovnoměrně 
savý. Poté aplikujte lazuru RC.

Přednosti:

Použití:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Vydatnost:
Počet nánosů:
Interval mezi nánosy

Mezibrus (při 20 °C):

Finální schnutí:

Odstíny:

Údržba a opravy:
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YO318
Rio Verde - Aquaris Top Quality 
Vodou ředitelná lazura s vysokou ochranou

Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Excelentní ochrana proti UV záření.
Obsahuje široké spektrum fungicidů.

Systém „3v1“ - impregnace, základní a vrchní nános v jednom. Zahradní stavby, 
zahradní nábytek, ploty, okna, dveře, okenice, podbití. Vhodná také pro aplikaci na 
dub.

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P120
štětec
8 - 12 m2 / 1l
2 - 3
2 - 4 hodiny
6 hodin

IL YO318 - 301 - Pinie,  IL YO318 - 302 - Dub,  IL YO318 - 303 - Třešeň, 
IL YO318 - 304 - Kaštan,  IL YO318 - 305 - Zlatý dub,  IL YO318 - 501 - Eben,  
IL YO318 - 502 - Ořech,  IL YO318 - 503 - Palisandr,  IL YO318 - 504 - Jedlově zelená
IL YO318 - 701 - Bordó

Dřevo ošetřené vodou ředitelnou lazurou s vysokou ochranou řady IL YO318 
zbavte hrubých nečistot pomocí brusné hubky nebo scotch-brite a aplikujte stejný 
nátěr, jako byl původní. 

Přednosti:

Použití:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Vydatnost
Počet nánosů:
Interval mezi nánosy
Finální schnutí:

Odstíny:

Údržba a opravy:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO EXTERIÉR
tenkovrstvé lazury

VP
Rio Verde - Synthesis
Olejová impregnační lazura s voskem

Impregnační složka brání napadení dřevokaznými škůdci. Pigmenty chrání proti 
UV záření (kromě transparentní verze). Parafín chrání dřevo před povětrnostními 
vlivy. Nestékavá konzistence usnadňuje aplikaci na méně přístupných místech.
Nevytváří lakový film.

Zahradní stavby, zahradní nábytek, ploty, obložení, okenice, podbití.
Vhodná pro všechny druhy dřevin.

povrch zbavte všech nečistot a důkladně obruste P120
štětec, váleček
10 - 12 m2 / 1l
2
16 hodin
24 hodin

IL VP301 - Pinie,  IL VP302 - Dub,  IL VP303 - Třešeň, 
IL VP304 - Kaštan,  IL VP501 - Eben,  IL VP502 - Ořech,  
IL VP503 - Palisandr,  

Povrch zbavte všech nečistot a poškozená místa lehce obruste brusným papírem. 
Při důkladnější renovaci obruste celý povrch brusným papírem o zrnitosti P120. 
Poté aplikujte lazuru VP.

Přednosti:

Použití:

Příprava podkladu:
Aplikační metody:
Vydatnost
Počet nánosů:
Interval mezi nánosy
Finální schnutí:

Odstíny:

Údržba a opravy:
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Kód zboží Název zboží MJ Balení

IR FL---M003 PUR základní lak l 5

IR FL---M006 PUR základní lak l 5; 25

IR FL---M025 PUR základní lak l 5; 25

IR FO-30M003 PUR vrchní lak l 5

IR FO-xxM006 PUR vrchní lak l 5;25

IR FO-05;20M200 PUR vrchní lak l 5;25

IR FO-30M200 PUR vrchní lak l 5

IR FL-25M306 PUR vícevrstvý lak l 1; 5; 25

IR FO-20M050 PUR vícevrstvý lak l 2,5; 5; 10; 25

IR FB---M596 PUR vrchní lak vysoký lesk l 5; 25

IR JL---M477 A-PUR základní lak l 2,5; 5

IR JL-25M375 A-PUR vícevrstvý lak l 2,5; 5; 25

IR JL-05M375 A-PUR vícevrstvý lak l 2,5; 5; 10; 25

IR JL-25M494 A-PUR vícevrstvý lak l 2,5; 5; 25

IR JO-00M378 A-PUR vícevrstvý lak l 1; 2,5; 5; 10; 25

IR JB---M671 A-PUR vrchní lak vysoký lesk l 1; 2,5; 5; 10; 25

IR NO-xxM001 NC vícevrstvý lak l 5; 25

IR NL-20M302 NC-PUR vícevrstvý lak l 1; 2,5; 5; 25

IR YL---M663 VŘ základní lak kg 5; 25

IR YO-xxM863 VŘ vícevrstvý lak kg 5; 25

IR YO-xxM864 VŘ vícevrstvý lak kg 5; 25

IR YO-20M838 VŘ vícevrstvý lak kg 2,5; 5

IR YO-20M839 VŘ vícevrstvý lak kg 2,5; 5

IR YO-xxV702 VŘ vícevrstvý lak kg 1; 2,5; 5; 10; 25

IR FI---M199/NTR PUR izolátor MDF l 2,5; 5; 10; 25

IR FL---M042/C02 PUR základní bílá barva kg 2,5; 5; 10; 25

IR PL---M001/C02 PES základní bílá barva kg 25 (objednávkové)

IR PL---M008/C02 PES základní bílá barva bez styrénu kg 5; 10; 25

IR YL---M641/C02 VŘ základní barva kg 2,5; 5; 10; 25

IP FB---M596/xxx PUR vrchní barva vysoký lesk kg od 1

IP FO-xxM060/xxx PUR vrchní barva kg od 1

IP YO-xxM760/xxx VŘ vrchní barva kg od 1

IR NL-20M302/xxx NC-PUR vícevrstvá barva kg od 1

IM GY---M045/xxx VŘ patina kg od 1

IM TM---M006/xxx Rozpouštědlové mořidlo l od 1

IM TY---W080/xxx VŘ mořidlo l od 1

IR AY---M421 Peelcoat - ochranný nátěr kg 25

IL RCxxx Tenkovrstvá lazura Rio Verde Aquaris ks 1; 2,5; 5; 10; 25

IL VPxxx Tenkovrstvá lazura Rio Verde Synthesis ks 1; 2,5; 5; 10

IL YO318-xxx Tenkovrstvá lazura Rio Verde Aquaris Top quality ks 1; 2,5; 5; 10; 25

NÁTĚROVÉ HMOTY
balení
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ŘEDIDLA, TUŽIDLA, ADITIVA 
balení

Kód zboží Název zboží MJ Balení

IK Aceton Ředidlo  l 2,5; 5; 10; 25; 200

IK C6000 Ředidlo l 2,5; 5; 10; 25; 200

IK DT---M074 Ředidlo l 1; 5; 25

IR DF---M006 Ředidlo l 1; 5; 25

IR DF---M007 PUR čistič l 5; 25

IR DF---M600 Ředidlo l 1; 2,5; 5; 25

IR PU ředidlo 005 Ředidlo l 1; 2,5; 5; 10; 25

IR FC---M001 PUR tužidlo l 0,5; 2,5; 12,5

IR FC---M003 PUR tužidlo l 5

IR FC---M006 PUR tužidlo l 2,5; 12,5

IR FC---M007 PUR tužidlo l 0,5; 1; 2,5; 12,5

IR FC---M033 PUR tužidlo l 2,5; 5; 12,5

IR FC---M042 PUR tužidlo l 1; 2,5; 12,5

IR FC---M045 PUR tužidlo l 2,5; 5

IR FC---M070 A-PUR tužidlo l 0,5; 1; 2,5; 12,5

IR FC---M072 A-PUR tužidlo l 5

IR FC---M199 PUR tužidlo l 1; 2,5; 12,5

IR FC---M640 PUR tužidlo l 1; 2,5; 5; 12,5

IR PC---M001 PES iniciátor l 1

IR PC---M011 PES tužidlo kg 1

IR YC---M403 VŘ tužidlo kg 0,5; 1

IR YC---M407 VŘ crosslinker kg 0,1; 0,5

IR AF---M466 Aditivum silver defence kg 1

IR AF---M919 Aditivum pro barvy na sklo l 0,5; 1

IR AG---M500 Čistič na sklo l 1; 5

IR AY---M433 Aditivum silver defence kg 0,5

IR AY---M460 VŘ čistič kg 5; 25
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Prostředí Aplikace Podklad

Kód zboží Název zboží str. MJ In
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IR FL---M006 PUR základní lak 7 l • • • • • •

IR FO-xxM006 PUR vrchní lak 7 l • • • • • •

IR FL---M025 PUR základní lak 8 l • • • • • •

IR FO-xxM200 PUR vrchní lak 8 l • • • • • •

IR FL---M003 PUR základní lak 9 l • • • • • •

IR FO-30M003 PUR vrchní lak 9 l • • • • • •

IR FL-25M306 PUR vícevrstvý lak 11 l • • • • • •

IR FB---M596 PUR vrchní lak vysoký lesk 11 l • • • • • •

IR JL-xxM375 A-PUR vícevrstvý lak 12 l • • • • • • •

IR JO-00M378 A-PUR vícevrstvý lak 12 l • • • • • •

IR JB---M671 A-PUR vrchní lak vysoký lesk 13 l • • • • • •

IR NL-20M302 NC-PUR vícevrstvý lak 13 l • • • • • • • •

IR NO-xxM001 NC vícevrstvý lak 14 l • • • • • • • • •

IR YL---M663 VŘ základní lak 14 kg • • • • • •

IR YO-xxM863 VŘ vícevrstvý lak 15 kg • • • • • •

IR YO-xxM864 VŘ vícevrstvý lak 15 kg • • • • •

IR YO-xxV702 VŘ vícevrstvý lak 16 kg • • • • • • •

Kr
yc

í s
ys

té
m

y

IR FI---M199/NTR PUR izolátor MDF 17 l • • • •

IR FL---M042/C02 PUR základní bílá barva 17 kg • • • • • •

IR PL---M001/C02 PES základní bílá barva 18 kg • • • • •

IR PL---M008/C02 PES základní bílá barva bez styrénu 18 kg • • • • •

IP FO-xxM060/xxx PUR vrchní barva 19 kg • • • • • •

IP FB---M596/xxx PUR vrchní barva vysoký lesk 19 kg • • • • • •

IR YL---M641/C02 VŘ základní barva 20 kg • • • • • •

IP YO-xxM760/xxx VŘ vrchní barva 20 kg • • • • • •

IR NL-20M302/xxx NC-PUR vícevrstvá barva 21 kg • • • • • •

Lami-
no

IR JL---M477 A-PUR základní lak 22 l • • • •

Sc
ho

dy
 a 

po
dla

hy IR FO-20M050 PUR vícevrstvý lak 24 l • • • •

IR JL-25M494 A-PUR vícevrstvý lak 24 l • • • • • •

IR YO-20M838 VŘ vícevrstvý lak 25 kg • • • •

IR YO-20M839 VŘ vícevrstvý lak 25 kg • • • • •

Pa
tin

y a
 

m
oř

idl
a IM GY---M045/xxx VŘ patina 26 kg • • • • • •

IM TM---M006/xxx Rozpouštědlové mořidlo 26 l • • • • •

IM TY---W080/xxx VŘ mořidlo 26 l • • • • • •

Te
nk

ov
rst

vé
 

laz
ur

y

IL RCxxx Rio Verde Aquaris 28 ks • • • •

IL YO318-xxx Rio Verde Aquaris Top quality 29 ks • • • •

IL VPxxx Rio Verde Synthesis 29 ks • • • •

DOPORUČENÉ POUŽÍTÍ
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Podklad Použití Leskové verze
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DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

IR AY---M421
VŘ
ochranný nátěr

dočasný ochranný nátěr “levých” stran nábytkových dílců zabraňující jejich 
znečištění nebo tzv. zaprášení při lakování předních ploch.

nanášejte válečkem na hladké a neobroušené, rozpouštědlové nebo UV, základní 
nebo vrchní nátěry nebo lamino.

po dokončení lakování lze nátěr jednoduše sloupnout.

Popis:

Aplikace:

Odstranění:

IR AY---M433
Antibakteriální příměs pro vodou ředitelné laky

Nábytek ošetřený povrchovou úpravou s příměsí Silver Defence je mikrobiologicky 
chráněn speciálními stříbrnými ionty, které účinně brání bujení bakterií. Příměsi 
Silver Defence nemění technické a estetické vlastnosti laků Renner Italia, pouze 
je doplňují a posilují mimořádnými antibakteriálními účinky. Populace bakterií 
vystavená iontům stříbra se redukuje o 99,9% již za 24 hodin. Tato vysoká účinnost 
byla prokázána laboratorními testy instituce Catas v San Giovanni al Natisone,  
v rámci přísné normy JIS Z 2801:2006. Použití antibakteriálních příměsí nenavyšuje 
skladové zásoby.

jsou ideální pro prostředí s vysokým hygienickým standardem, jako jsou nemocnice, 
restaurace, bazény, dětské pokoje, koupelny, atd.

IR AY---M433 1 %
IR AF---M466 2 % (množství se vypočítá z hotové směsi, tj. včetně tužidel a ředidel)

Popis:

Použití:

Příprava směsi:

IR AF---M466
Antibakteriální příměs pro rozpouštědlové laky
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Hubice Tryskový komplet Použití (orientační)

AL 10U, 12U mořidla – IM TM---M006, IM TY---M460, IM TY---W080

13U, 14U vysoké lesky – IP FB---M596, IR JB---M671

14U, 16U, 18U základní a vrchní laky – NC, NC-PUR, PUR, A-PUR, vrchní barvy IP FO-25M060

18U, 20U základní barvy IR FL---M042, IR PL---M001, IR PL---M008

18U, 20U, 22U vodou ředitelné nátěrové hmoty

Čističe

IR DF---M007 Čistič  rozpouštědlových nátěrových hmot

IR AY---M460 Čistič vodou ředitelných nátěrových hmot 

Pro čištění zaschlých NH a odmáčení aplikačních pomůcek.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

IF 5000.0051
ECOGUN 116
Vzduchová stříkací pistole s gravitačním přívodem

Technické parametry

Vstupní tlak vzduchu:   maximální: 4 bar
 doporučené: 2–3 bar

Spotřeba vzduchu:  265–350 l/min

Připojení:  vzduch: G1/4”
 materiál: M16×1,5

Hmotnost: bez nádobky: 480 g
 s nádobkou GPF600: 596 g

EcoGun 116 je velmi lehká, dokonale vyvážená vzduchová stříkací pistole s  horním přívodem nátěrové hmoty. 
Zajišťuje rovnoměrné rozložení nástřikového obrazce s dokonalým rozprachem a vysokou přenosovou účinností. Je 
určená pro širokou škálu aplikací nátěrových hmot jako jsou vrchní laky, základové materiály, plniče a jiné materiály 
vhodné pro vzduchové rozprašování.  Klasifikace ATEX Ex II 2G X, vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Tryskové sady: 

IF 5000.0052
Sada čistících kartáčků na stříkací pistole
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DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Aplikační pomůcky

IF 5000.0013 
Štětec plochý Profi C 1 š. 25 mm

IF 5000.0012 
Štětec plochý Profi C 2 š. 50 mm

IF 5000.0014 
Štětec plochý Profi C 3 š. 75 mm

IF 5000.0024 
Superpad malý, bílý 95x155 mm

IF 5000.0023 
Ruční držadlo na pad 85x135 mm

IF 5000.0022 
Nanášecí rouno 95x155 mm

IF 5000.0019

Viskózní houba
 � Velikost 85 x 155 x 2 mm,  

 po namočení 85 x 155 x 35 mm
 � Pro aplikaci vodou ředitelných 

 mořidel
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IF 5000.0034 
Sada na nábytek 
 - váleček 100 mm + vana + 2 vložky

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

VK 0101.1000 

Brusná hubka 2/180
 � dvoustranná brusná hubka měkká,  

 P180, 98 x 120 x 13 mm

VK 0101.9000 

Brusná hubka 4/180
 � čtyřstranná brusná hubka tvrdá,  

 P180, 69 x 98 x 26 mm

Vzorníky

WZ 0000.1227 
Vzorník RAL K7

WZ 0000.1306 
Vzorník vodou ředitelných mořidel

WZ 0000.1303 
Vzorník RC Rio Verde Aquaris
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RIO VERDE
(Tištěné vzorníky jsou pouze orientační.)

IL RC 301 - Pinie

IL RC 302 - Dub

IL RC 303 - Třešeň

IL RC 304 - Kaštan

IL RC 501 - Eben

IL RC 502 - Ořech

IL RC 503 - Palisandr

IL RC 504 - Jedlově zelená

IL RC 701 - Bordó

IL RC 702 - Zelená

IL RC 703 - Žlutá

IL RC 704 - Červená

IL RC 705 - Modrá

IL RC 706 - Bílá

IL RC 708 - Světle šedá

IL RC 709 - Antracit

IL RC 710 - Černá

IL RC 305 -  Zlatý dub
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TY--M460/501 TY--M460/510

TY--M460/502 TY--M460/511

TY--M460/503 TY--M460/512

TY--M460/504 TY--M460/513

TY--M460/505 TY--M460/514

TY--M460/506 TY--M460/515

TY--M460/507 TY--M460/516

VODOU ŘEDITELNÁ MOŘIDLA
(Tištěné vzorníky jsou pouze orientační.)

TY--M460/508 TY--M460/517

TY--M460/509 TY--M460/518



Technická podpora:  Kili, s.r.o. | Brněnská 30, Žďár nad Sázavou | mobil: 724 279 025 | laky@kili.cz

Výrobce: Renner Italia S.p.A. | Via Ronchi Inferiore nr 34, 400 61 Minerbia (BO) | Italy

Šlapanice - centrála
Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
mobil: 721 387 680
obchod@kili.cz

Bystřice nad Pernštejnem
Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 566 550 147 
mobil: 734 699 045
bystricenp@kili.cz

Humpolec
Nádražní 998
396 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
mobil: 605 228 027
humpolec@kili.cz

Jindřichův Hradec
Jarošovská 1162/111
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883
jhradec@kili.cz

Třebíč
Stařeč 513
675 22 Stařeč
mobil: 731 422 012
mobil: 724 932 748
trebic@kili.cz

Žďár nad Sázavou
Brněnská 30 
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 630 155
mobil: 602 433 117
zdarns@kili.cz

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice | www.kili.cz 


