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1. POPIS VÝROBKU 
Dulux Trade Diamond Glaze je íry lak na drevo pre vnútorné použitie s extrémnou tvrdos ou. Je 
ideálny pre interiérové povrchy vystavené intenzívnemu opotrebovaniu ako sú podlahy, schody, 
podlahové lišty, krycie obloženie okien a dverí, horné plochy stolov a pultov at  Je tiež vhodný pre 
povrchovú úpravu korkových podlahovín, drevotriesky, drevovláknitých materiálov at . Náter 
odoláva všetkým bežným chemikáliám, istiacim prostriedkom, alkoholu aj horúcej vode. 

2. ODPORÚ ANIE PRE BEZPE NÚ PRÍPRAVU POVRCHU 
Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vznika  prach. Tam, kde je to možné, by malo 
by  vždy použité brúsenie za mokra. Pokia  nejde zabráni  vystaveniu ú inkom pomoci lokálneho 
odsávania, musia by  použité vhodné respira né ochranné prostriedky. 

3. NÁVOD NA POUŽITIE 
PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrch zbavte stop mastnoty, vosku alebo leštiacich prípravkov pieskovaním, brúsením alebo umytím 
lakovým benzínom. Všetky zvyšky je nutné opláchnu  a povrch necha  vyschnú . Prípadné klince 
treba zat  pod úrove  povrchu, vzniknutú priehlbinu vyplni  vhodne zafarbeným tmelom a 
prebrúsi . Predtým natreté povrchy v dobrom stave sta í jemne prebrúsi  (v smere vlákien). Chybná 
miesta na skôr natrenom povrchu je nutné úplne odstráni  a prebrúsi . 
NANÁŠANIE: 
Pred použitím lak dôkladne premiešajte (vyvarujte sa "naš ahanie", aby na povrchu nevznikali 
bublinky vzduchu), pred natretím celého povrchu najprv vykonajte skúšobný náter. Lak nanášajte 
rovnomerne v smere vlákien štetcom alebo mohérovým val ekom s krátkym vlasom v 2-3 vrstvách. 
Snažte sa dodržiava  "mokrý" okraj náteru, o minimalizuje stopy po štetci / val eka. Každú vrstvu 
minimálne po 2 hodinách prebrúste jemným brúsnym papierom a odstrá te prach. 
Nanášajte pri teplotách vyšších ako 10 ° C a pri nízkej vlhkosti. 
Natreté povrchy chrá te pred vodou, parou, rozliatymi kvapalinami a mechanickým namáhaním 
(napr. oderom alebo leštením) po dobu aspo  5 dní od nanesenia. Na natretú podlahu nekla te 
koberce skôr ako za 7 dní. Pri zachovaní opatrnosti je náter pochôdzny po 24 hodinách od nanesenia. 
 
Upozornenie: 
Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyv ujú výsledný odtie  náteru, preto odporú ame 
previes   skúšobný náter pred finálnou aplikáciou. 

4. DOBA SCHNUTIA 
Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev 2-4 hodín. Nelepivý (suchý na dotyk) po 1-2 hodinách. 
U ve mi poréznych povrchov môže by  doba schnutia dlhšia. Úplné vytvrdnutie po 7 d och. Uvedené 
údaje platia pre teplotu 20 ° C a vlhkos  50%. Nízka teplota a vysoká vlhkos  môže výrazne ovplyvni  
rýchlos  schnutia. 

5. BALENIA FAREBNÉ ODTIENE 
Bezfarebný lesk, alebo satén v baleniach 1 l, 2,5 la 5 l 

6. TEORETICKÁ VÝDATNOS  
12–20 m2/litr  na  holom dreve,  20–25 m2/litr na skôr natrenom dreve v jednej vrstve na hladkom a 
rovnom podklade. 

7. ISTENIE NÁRADIA 
Ihne  po aplikácii o istite vodou. Pred istením odstrá te zo štetca o najviac farby.  
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8. SKLADOVANIE 
Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 60 
mesiacov od dátumu uvedeného na vie ku. Pri doprave a skladovaní chrá te pred mrazom. Skladujte 
v suchom sklade pri teplotách 5–30°C. Výrobok nie je hor avá kvapalina.  

9. BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC  
Osoby a zvieratá by sa nemali zdržova  v ošetrenom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom 
neošetrujte drevo v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na 
skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami 
výrobku odovzdajte v zberni bezpe ného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená 
naklada  s nebezpe nými odpadmi. 
 
Pokyny pre prvú pomoc 
Pri nadýchaní vyjdite na erstvý vzduch. Pokia  postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a 
zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným istiacim 
prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí o í okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyh adajte 
lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihne  vyh adajte lekára. 
 
Bezpe nostné vety: 
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S 24/25 Zabrá te styku s pokožkou a o ami. 
S 26 Pri zasiahnutí o í okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyh adajte lekársku pomoc. 
 
Hustota: cca 1 g/cm3. 
VOC: 0,12 kg/kg. 
TOC: 0,11 kg/kg. 
Obsah neprchavých látok (sušiny): 41 % obj. 
Limitná hodnota VOC kat. A (e) VR: 130 g/l (2010).  
Max. obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie: 129 g/l. 
 

10. DISTRIBÚTOR   
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organiza ná zložka SK 
Kop ianska 65 
851 00 Bratislava 5 
Infolinka: +421 263 814 558 
www.dulux.sk 

11. DÁTUM VYDANIA 
Apríl 2013 
 
Údaje odpovedajú naším sú asným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiava  príslušné 
smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich 
technických poradcov. 
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