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LANDORA Tmel do suchých prostor 
Väggspackel 
 
 
 
Tmel k celoplošnému vyhlazení i k vyplnění spojů na sádrokartonu nebo u tapet. Vhodný také pro opravu poškození stěn a 
stropů. S tmelem se snadno pracuje, má výborné plnicí vlastnosti a snadno se brousí.  
Poznámka: Abrazivní prach může způsobit podráždění očí, proto noste ochranné brýle. 
Splňuje požadavky na označení CE podle EN 15824: 2009 a EN 13963: 2005. 
 
Technické údaje 
Použití: interiér 
Hustota: 1,1 kg / l 
Velikost zrna: max 0,2 mm 
Doba schnutí: cca. 1h/1mm, u silnějších vrstev se doba schnutí prodlužuje na 2h/mm. Poté lze penetrovat. 
Aplikace: široká špachtle 
Čištění nářadí: voda 
Barva: světle šedá 
Skladujte v chladu a suchu, chraňte před mrazem 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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HAGMANS Izolační sprej na stěny 
HAGMANS Fläckisoleringsgrund  
 
 
 

Rychleschnoucí speciální základní nátěr s velmi dobrými krycími vlastnostmi na ošetření skvrn od vody, nikotinu, oleje, 
kouře, dehtu, asfaltu, voskových povrchů atd. před nátěrem. Oblasti použití: Lze použít na dřevo, dřevovláknité desky, sádru, 
kámen, cement apod., funguje i na polystyren. Základní nátěr lze snadno přetřít a zabrání prosáknutí skvrn přes vrchní nátěr. 
Neobsahuje freony (CFC), olovo, kadmium a chrom.  
 
Návod k použití 
1. Očistěte povrch, musí být celistvý, čistý a bez mastnot 
2. Plechovku protřepejte cca 2min. Produkt si otestujte. 
3. Nastříkejte ze vzdálenosti cca 25cm. Naneste 2 vrstvy, přičemž druhou vrstvu nastříkejte do kříže. 
4. Naneste vrchní nátěr. 
 
Technické údaje 
Pojivo:    Speciální pryskyřice 
Tloušťka nátěru:   cca 40-50 µm 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 1h, plně vyzrálý po 12h 
Aplikace:   štětcem, válečkem nebo stříkáním 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



5 
 

  Technický list 
duben 2021                            

 
 
 

WALLGUARD ARCTIC  
Extra bílý malířský nátěr na stěny a stropy 
 
 
Balení / kód: 
 
B1 1l/1_0001 B1 3l / 1_0003 B1 10l / 1_0010 20l / 1_0020               
B2 1l/1_0301 B2 3l / 1_0303 B2 10l / 1_0310 20l / 1_0320 
 
Vodou ředitelná, otěruodolná malířská barva. Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, 
neobsahuje těžké kovy. 
Použití: na vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy. Určena pro 
klasické vnitřní nátěry. Pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodná také pro interiéry náročné na hygienu, jako kuchyně, školy, 
jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.  
 
Příprava 
Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádrokarton a nové 
omítky penetrovat vhodnou penetrací. 
 
Aplikace 
Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní 
vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální + 
30°C. Nanášení válečkem, štětcem, stříkáním. 
 
Technické údaje 
Odstín:  vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami nebo vlastní technologii 
tónovacích strojů  
Netěkavé složky: min. 59 %  
Vzhled:   bílá viskózní kapalina bez nečistot  
Difuzní odpor:  0,05 m 
Vzhled:   matný 
Bělost min.:  92 %  
Přídržnost:  0,3 MPa  
Kryvost:   1 
Vydatnost:  cca 0,12-0,3 kg/ m² při dvou nátěrech podle stavu podkladu. Tzn. cca 8 – 12 m2 z 1 ltr v jedné vrstvě.  
Ředění:   dle potřeby vodou max. do 10%. Pro závěrečnou vrstvu u tónovaného výrobku neředit.  
Údržba:   všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt mýdlovou vodou.  
Skladování: v původních neotevřených obalech, maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ 
ZMRZNOUT 
 
Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění 
pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při 
práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat 
mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. První pomoc: Při 
náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při 
zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout 
kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem. Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve 
smyslu ČSN 650201.  
 
Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno 
prohlášení o shodě.  
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WALLGUARD  

Malba na stěny a stropy 3 
 
Balení / kód: 
B1 0,75l / 1_0101  B1 3l / 1_0103  B1 10l / 1_0110 
B2 0,75l / 1_0201  B2 3l / 1_0203  B2 10l / 1_0210 

 
Vodou ředitelná vysoce bílá disperzní malířská barva s vysokou krycí schopností, prodyšná, omyvatelná a plně 
otěruvzdorná. Snadno se aplikuje válečkem nebo stříkací technikou, má dlouhodobou životnost a velmi dobrou 
přilnavost k podkladu, vytváří rovnoměrný matný film a nestéká. 
Podklad: staré i nové vápenné, vápenocementové, sádrovápenné a sádrové omítky a stěrky, sádrokartony, 
sádrovláknité a dřevovláknité desky, omítky s akrylátovým pojivem, betonové panely, papírové a sklolaminátové 
tapety.  
Vzhled: sametově matný nátěr, zářivě bílá  
Použití: kancelářské prostory, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, konferenční 
místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory, bytové prostory. 
Aplikace: válečkem, štětcem, airless technikou (tlak 150 bar, tryska 0,53 mm, úhel nástřiku 50 st.). Před 
zpracováním barvu dobře rozmíchejte, barvu nanášejte rovnoměrně. Nátěr nenanášejte při teplotě podkladu a 
okolí pod +5 °C.  
Příprava podkladu: podklad musí být suchý (< 7% vlhkosti), vyzrálý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. 
alkalita podkladu pH<9), zbavený nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. V případě 
podkladu s větší vrstvou vápenných a kaolínových nátěrů doporučujeme před aplikací podklad oškrábat, omýt 
„jarovou“ vodou. Případné drobné trhliny či nerovnosti v podkladu před nátěrem vyspravte disperzní stěrkou. 
Aplikační postup: V případě potřeby použijte penetraci. Na soudržné, nesprašující staré nátěry lze malbu 
aplikovat přímo, a to naředěnou 10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 
20°C). 
Technické údaje  
Teoretická vydatnost:    6 - 8 m²/kg v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti 
podkladu)  
Kryvost:      stupeň 2 při 4m2/kg  
Omyvatelnost:     omyvatelný – stupeň 3 (dle EN DIN 13300)  
Stupeň lesku:     matný DIN 67530  
Specifická hmotnost:   1,60 g/cm3, DIN 51757  
Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti:  cca 4 h, suché na dotek cca 30 min. Se snižující se teplotou se doba 
schnutí prodlužuje.  
Čištění nářadí:     ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. 
Rozstříknutou barvu ihned očistit vodou.  
Skladování:     skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a 
stíněném místě +5°C do +28 
EU limitní hodnoty VOC:   (Kat.A/h: 75 g/l – 2007, 30 g/l - 2010). Tento výrobek obsahuje max. 
VOC <12 g/l 
Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost: Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte 
opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechovaní prachu ze stříkání.  
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu: Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle 
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.  
Ekologicky šetrný výrobek, č. 04-37  
Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.  
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WALLGUARD  

Malba na stěny a stropy 1  
 
Balení / kód: 

B1 0,75l / 10500119 B1 2,7l / 10500322  B1 9l / 10500026 
B2 0,75l / 10593115 B2 2,7l / 10593315  B2 9l / 10593013 
 
Profesionálni maliřská barva s extrémně vysokou odolností proti otěru a poškrábání díky obsahu keramických 
mikrogranulátů. Jedná se o jedinečný produkt vysoké kvality, který lze použít jako základní i vrchní nátěr. 
Zajišťuje hladký povrch bez stop po štětci. Barva je vodouředitelná, matná, prakticky neodstřikuje. Má vysokou 
kryvost, často stačí pouze jediný nátěr. Je omyvatelná, odolává působení běžných čisticích prostředků v 
domácnosti. Je vhodná do veškerých interierů včetně velmi namáhaných (nemocnice, kanceláře, nákupni centra).  
 
Příprava 
Před zahájením barvu důkladně promíchejte. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený všech nečistot. Dříve 
natřené povrchy omyjte vhodným čističem a opláchněte vodou. Lesklé povrchy dříve natřené akrylovou barvou 
musí být před novým nátěrem zbroušeny do matu.  
 
Aplikace 
Naneste 1-2 vrstvy válečkem, štětcem nebo airless (u metody airless jemně naředit vodou). Vzhledem k tomu, že 
barva má jemnou strukturu, nově natřený a ještě vlhký povrch vyhlaďte válečkem taženým stejným směrem, 
tlakem a rychlostí. Povrch poté poskytne matný a jemný vzhled bez odlesků. U tónované barvy doporučujeme 
nepřecházet na novou nádobu uprostřed rozetřené stěny a vždy používejte stejnou šarži nátěru.  
 
Bezpečnostní opatření, údržba 
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah 
dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutno 
čistit jemnými prostředky, nepoužívejte čstiče na bázi alkoholu. 
EU limitní hodnota VOC kat. A(a) RNH: 30 g/l (2010). Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k 
použití: <10g/l. 
 
Technické údaje  
Spotřeba:  5-9 m2/l v závislosti na podkladu 
Pojivo:    styrolakrylat s keramickými mikročásticemi 
Sušina:    41% objemu 
Hustota:    1,45 kg/l 
Počet nátěrů  1-2 v závislosti na podkladu 
Viskozita:   180-190 cP 
Ředidlo:    voda 
Aplikace:   váleček, štětec, stříkání 

Doba schnuti:   suché na dotek, přetíratelné za 1 hod., zcela proschlé za 3 hod. (plati pro 20˚C, 

vlhkost 85%) 

Lesk:    3-4  mat (měřeno Gardnerem 60˚) 

Barva:    bílá B1, bílá B2 
Omyvatelnost:   15000 cyklů dle ISO 6504-3 tř. 1 dle DIN 13300 
Skladovani:   2 roky v neotevřeném obale 
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LANDORA Malba do vlhkých prostor 20 

Väggfärg Vit 20 
 
 

 
Odolná a omyvatelná barva na akrylátovo-latexové bázi s vysokou krycí schopností pro natírání stěn a stropů. Vysoký lesk 
umožňuje snadné čištění povrchu, díky čemuž je barva vhodná pro povrchy, které mají vysoké nároky na otěruvzdornost a 
omyvatelnost. Vynikajicí pro kuchyně, koupelny apod. 
 
Návod k použití 
Dobře promíchejte. Povrchy natřené vápnem nebo se zbytky lepidel musejí být dokonale omyté a čisté.  
Nenatřené povrchy: 
1. Vyhlaďte a zbruste povrch 
2. Naneste 2vrstvy Landora Malby do vlhkých prostor 20 
 
Dříve natírané povrchy: 
1. Povrch omyjte vhodným čistícím prostředkem a poté čistým hadrem 
2. Vyhlaďte a obruste povrch 
3. Naneste 2vrstvy Landora Malby do vlhkých prostor 20 
 
Tip: Pro dosažení lepších výsledků namočte váleček před nanášením barvy do vody 
 
Technické údaje 
Barva:   bílá 
Lesk:    lesk (20) 
Spotřeba:   cca 6-8m² / l 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 1h, lze přetírat po cca 3h 
Aplikace:   štětcem nebo válečkem nebo vysokotlakým stříkáním 
Čištění nářadí:  voda a mýdlo 
Skladujte v chladu a suchu, nesmí zmrznout 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Lepidlo na tapety 

Tapetlim  
 
 
 
Landora Lepidlo na sklovláknité tapety je na bázi PVAc do suchých prostor. Poskytuje dobrou přilnavost k většině povrchů, 
jako např. dřevotřískové desky, sádrokarton, staré tapety nebo omítka. Nepoužívat na plast a vinyl. 
 
Návod k použití 
1. Podklad musí být čistý, suchý, pevný a jednotný. Spoje a nesrovnalosti musí být vybroušeny a vyplněny. Strukturované a 
vynylové tapety musí být zcela odstraněny. Natřené povrchy musí být očištěny příslušným čisticím prostředkem.  
2. Vyrovnejte a zbruste savé podklady, jako je beton, omítka a lehký beton. Na celý povrch naneste naředěné lepidlo (1 díl 
vody : 1 díl lepidla). Před tapetováním nechte úplně zaschnout. 
3. Lepidlo na podklad nebo tapetu naneste válečkem. Řiďte se pokyny výrobce tapet. Lepidlem nešetřete, každý povrch 
absorbuje rozdílně a lepidlo musí být naneseno na celý povrch v dostatečné vrstvě. Při aplikaci je nutno se vyvarovat 
vzduchových bublin mezi tapetou a stěnou. Použijte ocelové nebo plastové hladítko směrem od středu k okrajům tapety, aby 
došlo k vytlačení vzduchu. Přebytečné vytlačené lepidlo odstraňte vlhkým hadříkem. 
 
Technické údaje 
Spotřeba: Sklovláknitá tapeta přibližně 5m²/litr, papírová tapeta cca 6-7m² / l  
Aplikace: štětcem, válečkem nebo tapetovacím strojem 
Čištění nářadí: voda 
Na bázi vody 
Otevřenou nádobu pevně uzavřete. 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Lepidlo na tapety nonwoven 
Vävlim 
 
 
 
Lepidlo na bázi škrobu a PVAc pro nanášení sklovláknitých, nonwoven a vinylových tapet s papírových podkladem. 
Poskytuje vynikajicí přilnavost k většině podkladů jako je omítka, dřevotříska nebo staré tapety. Nepoužívat na plastové 
povrchy.  
 
Návod k použití 
1. Povrch musí být čistý, suchý a pevný. Odstraňte veškeré zvytky starých tapet. 
2. Omyjte lakované povrchy vhodným přípravkem, důkladně opláchněte a nechte uschnout. Povrchy opatřené základním 
nátěrem a podklady ze sádry, betonu nebo odlehčeného betonu obruste.  
3. Na savé a porézní podklady nejdříve naneste vrstvu lepidla naředěného vodou (1díl lepidla na 3díly vody). Na celou 
plochu poté naneste neředěné lepidlo válečkem (přečtěte si pokyny výrobce tapet, v některých případech se lepidlo nanáší 
na tapetu). Lepidlem nešetřete, porch může být různě savý a lepidlo musí být naneseno důkladně na celý povrch. 
4. Při nanášení tapety je důležité vyvarovat se vzduchovým kapsám mezi tapetou a stěnou. K vyhlazení použijte ocelové 
nebo plastové hladítko, táhněte od středu směrem ven k okrajům, aby byl vzduch vytlačen ven. Přebytečné lepidlo na tapetě 
ihned odstraňte vlhkým hadříkem.  
5. Před případným přetíráním nechte cca 1 den plně vyschnout 
 
Technické údaje 
Spotřeba:   4-6m²/litr, množství přizpůsobte materiálu a povrchu 
Teplota při aplikaci:  18-25°C 
Aplikace:   štětcem, válečkem nebo tapetovacím strojem 
Čištění nářadí:   voda 
Na bázi vody 
Otevřenou nádobu pevně uzavřete. 
Skladujte v chladu a suchu, chraňte před mrazem. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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WALLGUARD Sklovlkáknité tapety a filc 
 
 
 
 
 
 
Skleněné vlákno přináší tapetám dlouhou životnost a dodá stěnám vysokou trvanlivost. V kombinaci s přirozenou požární 
odolností bez použití jakýchkoliv chemických aditiv tvoří ideální výrobek pro veřejné prostory, jako jsou kanceláře, hotely a 
nemocnice. Své uplatnění najdou i v běžné residenční sféře. 

 Vyrobené ze skelného vlákna  

 Tkané i netkané  

 Ve formě rolí, typická velikost 1 × 50 m, balené v ochranné fólii 
 
Výrobek je určen k přetření běžnými interiorovými barvami na vodní bázi, 2 vrstvami barvy. 
 
Příprava povrchu Podklad musí být čistý, rovný, stabilní a hladký. Jakékoliv nerovnosti, trhliny či otvory musí být odstraněny 
před vlastním lepením - běžné tapety neslouží k jejich schování. V případě štukovaných stěn doporučujeme odstranit drobně 
kamínky také před vlastním lepením. Stěna by měla být napenetrována klasickou penetrací pro vnitřní nátěry - zajistí očištění 
plochy, sjednocení její savosti a v neposlední řadě pomáhá při strhávání tapet v budoucnu.  
Aplikační teplota: min +8 °C.  
Nanášení lepidla: Naneste rovnoměrně vhodné lepidlo pro sklovláknité tapety na stěnu pomocí válečku. Vrstva lepidla musí 

být stejnoměrná po celé ploše, nános je přibližně 250 g/m
2
. Pokud nanášíte lepidlo pomocí stříkání, opět ho rozetřete do 

stejnoměrné vrstvy pomocí válečku. V rozích, u stropů a podlah použijte štetec, abyste měli lepidlo po celé ploše stěny. 
Aplikujte vždy lepidlo pro jeden pruh tapety (s přesahem) - po jeho nalepení (viz níže), pokračujte dalším pruhem lepidla.  
Postup: Délku jednotlivých pruhů tapet volíme s ohledem na výšku příslušné stěny a přidáme 5-10 cm na následný ořez.  
Umístěte pruh tapety okamžitě do čerstvého lepidla a důkladně jej přitiskněte pomocí čistého válečku nebo tapetářské 
plastové špachtle. Dbejte na to, aby pod tapetou nezůstaly vzduchové bubliny. Důkladně tapetu dotlačte až k okrajům a 
přebytečný materiál u stropu a u podlahy odřízněte pomocí ostrého nože.  
Dodržujte orientaci jednotlivých pruhů - z toho důvodu je na rubové straně u jedné z hran barevný pruh nebo číslo šarže. 

 
 
Během výroby jsou okraje tapet precizně oříznuty a tak dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Pruhy se umísťují na 
sraz vedle sebe. Pro netkané tapety lze použít tzv. dvojřez. Při konečném umístění nového pruhu dbejte na to, aby 
jednotlivé, horizontální nitě navazovaly mezi oběma panely - tím se zachová kontinuita vzoru a následná „neviditelnost“ 
spoje. 

 
 
Přebytečné lepidlo okamžitě otřete vlhkým hadrem.  
 
Schnutí Nalepenou tapetu nechte jeden den schnout.  
Nanášení barvy Následné natírání lze provézt až po úplném zaschnutí lepidla. Doporučujeme použití standardních 
interiérových barev. Mezi jednoltivými nátěry barvy doporučujeme 1 den schnutí. 
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Skladování Výrobek je třeba skladovat na suchém a čistém místě při běžných teplotách. Je určen k výhradně vnitřnímu 
skladování. 
 
Záruka a reklamaceTapety prochází důkladnou kontrolou kvality během výrobního procesu. Ovšem vzhledem k textilní 
povaze výrobku nelze některé vady 100% vyloučit a tak musí být zkontrolovány ještě před vlastní instalací a i během ní. 
Jakákoliv reklamace musí být doplněna o fyzický vzorek s daným problémem a výrobní štítek. 
Všeobecně je potřeba výslednou podobu tapety kontrolovat během instalace a pravidelně ji sledovat po nalepení několika 
navazujícíh pruhů. Jakékoliv reklamace učiněné po nalepení více než 10 navazujících pruhů nemohou být uznány.  
 
 
CERTIFIKACE 
CE značka Tapety jsou opatřeny CE značkou dle normy EN 15102. Prohlášení o vlastnostech je poskytnuto na vyžádání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUIS Celý dokument je poskytnut na vyžádání. Výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné dle Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a 
zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.  
 
Třída reakce na oheň Tapety mají přirozenou nízkou reakci na oheň díky jejich hlavním materiálu - skelnému vláknu. Třídy 
reakcí na oheň jsou následující:  

 EN 13501: B – s1, d0  

 ASTM E84: Class A (FSI 20, SDI 5)  

 CAN/ULC-S102: FSR 0, SDC 10  
 
OEKO-TEX Tapety splňují požadavku OEKO-TEX® standard 100. Každý výrobek a materiál nesoucí toto označení je 
testovaný nezávislou testovací asociací, kterou tvoří 17 ústavů s pobočkami po celém světě. Testovací kritéria jsou neustále 
aktualizována a zpřísňována na základě nejnovějších vědeckých poznatků na celosvětové úrovni. Díky mnohaletým 
zkušenostem přispívá OEKO-TEX Standard 100 k vysoké a efektivní bezpečnosti výrobků. Zkušební kritéria a mezní 
hodnoty v mnoha případech výrazně přesahují platné národní i mezinárodní normy. V širším kontextu pak pravidelné audity 
zajišťují celosvětové povědomí o odpovědném používání chemických látek.  
 
French A+ VOC Label  
Stavební, dekorativní výrobky a nábytek obchodovaný ve Francii musí být opatřen klasifikací emisní třídy na základě měření 
emisním těkavých organických látek dle “Décret n° 2011-321” z 25. března 2011.  
Tato klasifikace ja nad rámec CE značky a je založena na výsledcích testů podle ISO 16000.  
Tapety splňují kritéria nejnižší třídy uvolňování emisí A+ 
 
Prodyšnost  
Tapety jsou prodyšné pro vodní páry. Jedná se o důležitý paremetr pro udržení kvality vnitřního ovzduší a  
zachování dlouhodobé funkčnosti celé stěny  
Prodyšnost byla testována podle EN ISO 7783, s

d 
</ = 0.12 m. 
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LANDORA Strukturální tapeta 
Glasfiberväv lägstruktur 
 
 
 
Sklovláknitá tapeta vhodná jako povrchový materiál pro všechny typy interiérových stěn a stropů před natíráním. 
 
Délka role: 25m 
 
Návod k použití 
Příprava povrchu 
1. Nerovnosti na povrchu vyplňte vhodným tmelem. Před tmelením děr po hřebících se ujistěte, že jsou odstraněny všechny 
plastové nebo kovové hmoždinky. 
2. Nejprve použijte hrubý brusný papír a poté přejděte na jemnější papír, aby byl povrch hladký a rovný. 
3. Ustřihněte požadovanou délku tapety. Změřte výšku stěny a ke každé délce přidejte 10 cm. Poznámka: Vnější strana role 
je lícní strana tapety, tedy ta, která zůstane viditelná na povrchu a na kterou se bude nanášet finální produkt. 
Nanášení tapety 
4. Naneste lepidlo na stěnu. Postupujte podle návodu na kbelíku s lepidlem. 
5. Přiložte první pás tapety od stropu s přibližně 5 cm přesahem a zatlačte dolů.  
6. Pevně přitlačte na povrch. Použijte tvrdou plastovou stěrku nebo ocelový stěrkový nůž se zaoblenými rohy. Přitlačte a 
pohybujte nástrojem ve stejném směru shora a svisle dolů. 
7. Ořízněte tapetu u stropu a u podlahy.  
8. Další pás tapety opět přiložte od stropu, přičemž okraje přiložte k prvnímu pásu okraj k okraji bez mezer nebo překrytí.  
9. Po zaschnutí výrobku (asi po 12 hodinách) začněte natírat stěnu podél stropu, podlahy, oken a rohů malým válečkem. 
Poté naneste barvu běžným válečkem.  
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LANDORA Filc 
Mälarfilt 1x25m 
 
 
 
Hladký a tenký malířský filc, který dodává odolný, jemný povrch, který se snadno natírá. 
 
Délka role: 25m 
Gramáž: 45g 
 
Návod k použití 
Příprava povrchu 
1. Nerovnosti na povrchu vyplňte vhodným tmelem. Před tmelením děr po hřebících se ujistěte, že jsou odstraněny všechny 
plastové nebo kovové hmoždinky. 
2. Nejprve použijte hrubý brusný papír a poté přejděte na jemnější papír, aby byl povrch hladký a rovný. 
3. Ustřihněte požadovanou délku tapety. Změřte výšku stěny a ke každé délce přidejte 10 cm. Poznámka: Vnější strana role 
je lícní strana tapety, tedy ta, která zůstane viditelná na povrchu a na kterou se bude nanášet finální produkt. 
Nanášení tapety 
4. Naneste lepidlo na stěnu. Postupujte podle návodu na kbelíku s lepidlem. 
5. Přiložte první pás tapety od stropu s přibližně 5 cm přesahem a zatlačte dolů.  
6. Pevně přitlačte na povrch. Použijte tvrdou plastovou stěrku nebo ocelový stěrkový nůž se zaoblenými rohy. Přitlačte a 
pohybujte nástrojem ve stejném směru shora a svisle dolů. 
7. Ořízněte tapetu u stropu a u podlahy.  
8. Další pás tapety opět přiložte od stropu, přičemž okraje přiložte k prvnímu pásu okraj k okraji bez mezer nebo překrytí.  
9. Po zaschnutí výrobku (asi po 12 hodinách) začněte natírat stěnu podél stropu, podlahy, oken a rohů malým válečkem. 
Poté naneste barvu běžným válečkem.  
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LANDORA Renovační filc 
Renoveringsfilt 1x25m 
 
 
 
Používá se místo širokoplošného stěrkování a poskytuje jednotný, hladký povrch, který lze natírat nebo přelepit tapetou. 
 
Délka role: 25m 
Gramáž: 150g 
 
Návod k použití 
Příprava povrchu 
1. Nerovnosti na povrchu vyplňte vhodným tmelem. Před tmelením děr po hřebících se ujistěte, že jsou odstraněny všechny 
plastové nebo kovové hmoždinky. 
2. Nejprve použijte hrubý brusný papír a poté přejděte na jemnější papír, aby byl povrch hladký a rovný. 
3. Ustřihněte požadovanou délku tapety. Změřte výšku stěny a ke každé délce přidejte 10 cm. Poznámka: Vnější strana role 
je lícní strana tapety, tedy ta, která zůstane viditelná na povrchu a na kterou se bude nanášet finální produkt. 
Nanášení tapety 
4. Naneste lepidlo na stěnu. Postupujte podle návodu na kbelíku s lepidlem. 
5. Přiložte první pás tapety od stropu s přibližně 5 cm přesahem a zatlačte dolů.  
6. Pevně přitlačte na povrch. Použijte tvrdou plastovou stěrku nebo ocelový stěrkový nůž se zaoblenými rohy. Přitlačte a 
pohybujte nástrojem ve stejném směru shora a svisle dolů. 
7. Ořízněte tapetu u stropu a u podlahy.  
8. Další pás tapety opět přiložte od stropu, přičemž okraje přiložte k prvnímu pásu okraj k okraji bez mezer nebo překrytí.  
9. Po zaschnutí výrobku (asi po 12 hodinách) začněte natírat stěnu podél stropu, podlahy, oken a rohů malým válečkem. 
Poté naneste barvu běžným válečkem.  
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LANDORA Tabulová barva 
Griffeltavelfärg 
 
 
 
Landora Tabulová barva je vodou ředitelná barva, kterou lze použít na omítky, beton, dřevotřískové desky, zdivo, textilie, 
tapety nebo dříve natřené povrchy. Lze přelakovat všemi typy vodou ředitelných latexových i akrylátoých barev 
 
Návod k použití 
Dobře promíchejte. Mezi různými šaržemi mohou být malé barevné rozdíly, proto při použití plechovek různých šarží 
doporučujeme nátěr smíchat. 
1. Povrch očistěte vhodným čisticím prostředkem a opláchněte vodou 
2. Barvu naneste 2x, mezi nátěry nechte povrch dobře zaschnout 
3. Před použitím nechte min. 1 den zaschnout 
Nejlepšího výsledku dosáhnete, když první vrstvu nanesete vodorovně a druhou svisle 
 
Technické údaje 
Lesk: plně matný (4) 
Spotřeba: cca 5-7m² / l 
Doba schnutí při 20 °C: na dotek 1h, další nátěr po 2-3h 
Aplikace: štětcem, válečkem nebo stříkáním 
Čištění nářadí: LANDORA Čistič na štětce / Penseltvätt nebo vodou 
Na bázi vody 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / a): 30 g / l (2010) VOC produktu: <30 g / l. Kód MAL 1993: 00-1  
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Magnetická barva 
Magnetfärg 
 
 
 
Landora Magnetická barva obsahuje částice z nerezové oceli, které způsobují magnetické vlastnosti barvy. Barva může být 
natřena na stěnu, sádrokarton, tkaninu ze skleněných vláken, tapety i dřevo. Povrch musí být suchý a čistý. Lze je přetřít 
barvami Landora - tabulovou barvou, lakem i barvou na stěnu - aniž by došlo ke ztrátě jejich funkce. Více vrstev magnetické 
barvy zvyšuje magnetickou sílu. 
 
Návod k použití 
Dobře promíchejte 
1. Očistěte povrch pomocí vhodného čisticího prosředku.  
2. Hladké povrchy jemně zbruste smirkovým papírem. 
3. Pro dosažení nejlepších výsledků naneste 3 vrstvy magnetické barvy 
Jelikož jsou železné částice těžší než barva, drží se na dně nádoby. Před použitím proto barvu důkladně promíchejte. 
 
Technické údaje 
Spotřeba: cca. 6 m² / l 
Aplikace: kartáčem, válečkem nebo stříkací pistolí (+ 5% vody). 
Doba schnutí při 20 ° C: na dotek 10 min., další vrstvy po 4 hodinách. Jiný typ barvy lze nanést po 24 hodinách při pokojové 
teplotě. 
Čištění nářadí: LANDORA Čistič na štětce / Penseltvätt nebo voda 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / d): 200 g / l (2010) VOC produktu: 0 g / l 
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LANDORA Základní barva na dřevo 
Grundfärg  
 
 
 
Základní barva na dřevo je základní nátěr na bázi vody určený speciálně pro natírání zárubní, nábytku a ostatních dřevěných 
prvků v interiéru. Lze přetírat barvou na bázi vody i rozpouštědlovou barvou. Má velmi dobrou přilnavost k většině povrchů. 
Dobře se nanáší a nezanechává stopy po štětci. Má velmi vysoký podíl sušiny, což zajiš´tuje velmi dobrou kryvost. 
 
Návod k použití 
Barvu pořádně promíchejte. Povrch řádně vyčistěte vhodným čističem a opláchtěte vodou. Před nátěrem zakryjte podlahu a 
nábytek. 
Nové povrchy: 
1. Povrch ošetřete LANDORA Izolátor suků / Kvistlak. Po zaschnutí jemně zbruste. 
2. Naneste 1-2 vrstvy LANDORA Základní barvy na dřevo / Grundfärg. Mezi jednotlivými nátěry povrch jemně zbruste a 
očištěte od brusného prachu. Na silně savé povrchy použijte 2 vrstvy. 
3. Před nanesením vrchního nátěru setřete veškerý prach. Jako vrchní nátěr použijte LANDORA Univerzální barva / Lackfärg 
v požadovaném odstínu. 
Dříve natřené povrchy: 
1.Povrch očistěte vhodným čisticím přípravkem 
2. Povrch ošetřete LANDORA Izolátor suků / Kvistlak. Po zaschnutí jemně zbruste. 
3. Naneste 1-2 vrstvy LANDORA Základní barvy na dřevo / Grundfärg. Mezi jednotlivými nátěry povrch jemně zbruste a 
očištěte od brusného prachu. Na silně savé povrchy použijte 2 vrstvy. 
4. Před nanesením vrchního nátěru setřete veškerý prach. Jako vrchní nátěr použijte LANDORA Univerzální barva / Lackfärg 
v požadovaném odstínu. 
Na dveřích a jiných velkých plochách lze barvu nanášet plstěným válečkem a poté vyhladit štětcm. 
Před čištěním ve vodě nástroje důkladně otřete.  
Tip: Pro dosažení co nejlepších výsledků nanášejte barvu rovnoměrně. 
 
Technické údaje 
Barva:   bílá 
Použití:   interiér 
Pojivo:   acrylic 
Sušina:   36% 
Hustota:   1,39 g/cm³ 
Lesk:    mat 3 
Spotřeba:      cca 6-8m² / l 
Teplota při aplikaci:  min. +5°C 
Aplikace:   štětcem, válečkem na emaily nebo stříkáním (při aplikaci stříkáním zředit cca 5%vody) 
Doba schnutí při 20 °C:   na dotek cca 1-2h, další nátěr za 4h, plně vyzrálý po 24h 
Nehořlavý 
Na bázi vody 
Skladujte v chladu a suchu. Po použití plechovku důkladně uzavřete. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
VOC (kat. A/d): 130 g/l (2010) 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Univerzální barva lesk, bílá / Lackfärg V Halvbl Vit  
LANDORA Univerzální barva pololesk, bílá / Lackfärg V Blank Vit 
 
 
 
Vodou ředitelná laková barva určená k nátěrům truhlářských prací v interiéru. Poskytuje lesklý/pololesklý odolný povrch, 
který nežloutne. Je vhodná pro většinu povrchů a má velmi dobrou přilnavost. 
 
Návod k použití 
Dobře promíchejte. 
1. Očistěte povrch přípravkem LANDORA Základní čistič před nátěry / Malärtvatt. Opláchněte vodou. 
2. Naneste LANDORA Základní nátěr na dřevo / Grundfärg 
3. Naneste 1-2vrstvy barvy LANDORA Univerzální barva  
Mistr malíř navrhuje: Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být barva nanášena rovnoměrně. Použijte váleček nebo 
syntetický štětec dobré kvality. Protože povrch rychle schne, nevracejte se válečkem nebo štětcem na lakované povrchy. 
Pokud jste použili krycí pásku, odstraňte ji než barva zaschne 
 
Technické údaje 
Lesk:   pololesk 40, lesk 80 
Spotřeba:        cca 6-8m² / l 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 1-2h, další nátěr po 6h 
Aplikace:   syntetickým štětcem, válečkem nebo stříkáním 
Ředění/Čištění nářadí:  LANDORA Čistič na štětce / Penseltvätt nebo voda 
Barva:   bílá 
VOC:   (Kat. A/d): 130g/l (2010) 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Mezi různými šaržemi mohou být drobné barevné rozdíly, proto na jeden projekt vždy použijte produkty se stejnou šarží. 
Myslete na životní prostředí: Zbytky barvy se nesmí vylévat do odpadu, obal a kapalinu z čištění nástrojů odneste do 
místního recyklačního centra / ekologické stanice.  
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Barva na radiátory 
Elementfärg Off-White  
 
 
 
LANDORA Radiátor bílá je vodou ředitelný rychleschnoucí nátěr určený k natírání radiátorů, teplovodů, a dalších kovových 
prvků v interiéru. Poskytuje pololesklý a odolný povrch, který nežloutne. 
Poznámka: Nepoužívejte na elektrické prvky a zařízení! 
 
Návod k použití 
1. Důkladně očistěte povrch vhodným čisticím prostředkem, například čpavkovou vodou 
2. Oprýskaný povrch zbruste a vyhlaďte 
3. Naneste 2 vrstvy barvy, 2. vrstva po 1-2h. 
Při nanášení musí být radiátory zcela studené.  
 
Technické údaje 
Lesk:    pololesk (40) 
Spotřeba:   cca 6-8m² / l 
Doba schnutí při 20 °C:  cca 1-2h 
Aplikace:   syntetickým štětcem nebo stříkáním 
Čištění nářadí:   LANDORA Čistič na štětce / Penseltvätt 
Na bázi vody 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / d): 130 g / l (2010) VOC produktu: <130 g / l. Kód MAL 1993: 00-1 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Lak na dřevo v interiéru pololesk 
Klarlack V30 
 
 
 
Landora Lak V30 je vodou ředitelný lak se pololesklým vzhledem, který poskytuje tvrdý a odolný povrch. Používá se jako 
ochranný lak glazovaného nábytku, tesařských prací, obkladů a dalších produktů ze dřeva. Funguje skvěle na povrchy, kde 
chcete extra odolný povrch, například na židlích. 
Poznámka: Dobře promíchejte. Lak dosáhne své plné trvanlivosti přibližně po týdnu. Během této doby se vyvarujte zatížení 
lakovaného povrchu. 
 
Návod k použití 
Dobře promíchejte. 
1. Vyčistěte povrch a ujistěte se, že je suchý. 
2. Naneste plynule 2 vrstvy a mezi jednotlivými vrstvami lehce přebruste. 
Lak dosáhne své plné trvanlivosti přibližně po týdnu. Během této doby se vyvarujte zatížení lakovaného povrchu. 
 
Technické údaje: 
Lesk: pololesk (30) 
Spotřeba: cca. 8-10 m² / l 
Doba schnutí při 20 ° C: přibližně 1h, další nátěr po 2h 
Použití: syntetický štětec 
Čištění nářadí: Landora Čistič na štětce / Penseltvätt nebo vodu 
Na bázi vody 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: Zbytky se nesmí nalít do odtoku. Zbytky, obaly a vodu ve které jste čistili nářadí nechejte na 
sběrném místě nebezpečného odpadu. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / i): 140 g / l (2010) VOC produktu: <140 g / l. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Parafínový olej na dřevo 
Paraffinolja  
 
 
 
K olejování pracovních desek, prkének, stolů apod., které přicházejí do styku s potravinami. Bez zápachu. Poskytuje 
ochranný povrch proti vodě a nečistotáma a působí proti praskání. Může být také použit k leštění tvrdého dřeva, jako je týk a 
mahagon, stejně jako na mramorové desky. Pro dosažení té nejlepší ochrany používejte pravidelně.  
 
Návod k použití 
1. Povrch obruste, omyjte a odmastěte. Poté nechte zaschnout 
2. Naneste parafínový olej a po chvíli setřete přebytek. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
Otevřenou nádobu pevně uzavřete. Skladujte v chladu a suchu, nesmí zmrznout. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Barva na podlahy, bílá / Golvfärg V Vit  
LANDORA Barva na podlahy, šedá / Golvfärg V Grä  
 
 
 
Vodou ředitelná barva určená na nátěry dřevěných a betonových podlah v interiéru. Lze použít ve většině místností s 
běžným opotřebením, jako jsou sklepy, prádelny a schodiště.  
Poznámka: Prvních sedm dní nevystavujte povrch velké zátěži. Nenanášejte na studené nebo vlhké betonové podlahy. Není 
určeno pro nátěry v garážích. 
 
Návod k použití 
Dobře promíchejte. Čištění je nesmírně důležité: odstraňte všechny skvrny, prach apod. 
Neošetřené betonové podlahy - Ujistěte se, že beton je zcela vytvrzený. Povrch důkladně očistěte přípravkem LANDORA 
Základní čistič před nátěry/ Målartvätt. Případný zamaštěný betonový povrch je nutné obrousit a skvrny odstranit 
odmašťovačem. Před nanášením barvy nechte povrch zcela vyschnout. Mezi jednotlivými vrstvami lehce zbruste. Naneste 1-
2 vrstvy LANDORA Barva na podlahy.  
Neošetřené dřevěné podlahy – Povrch důkladně zbruste a odstraňte olejové skvrny odmašťovačem. Nechte povrch zcela 
vyschnout. Naneste 1-2 vrstvy LANDORA Barvy na podlahy. Mezi jednotlivými nátěry lehce zbruste. 
Dříve ošetřené podlahy - Odstraňte uvolněnou barvu. Povrchy, které jsou stále lesklé, přebrousit. Povrch důkladně očistěte 
přípravkem LANDORA Základní čistič před nátěry/LANDORA Målartvätt. Před lakováním nechte povrch zcela vyschnout. 
Naneste 1-2 vrstvy, mezi vrstvami lehce zbruste. 
 
Technické údaje 
Lesk:    pololesk (40) 
Spotřeba:   cca 6-8m² / l 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 2h, lze přetírat po cca 12h 
Aplikace:   štětcem nebo válečkem 
Čištění nářadí:  LANDORA Čistič na štětce nebo voda 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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WOODGUARD  

IMPREDOIL UV-PROTECT Olej na dřevo v exteriéru 
 

Balení / kód: 
B0 0,75l /  317931JC B0 2,5ll / 317951JC B0 9,0l / 317910JC  
WOODGUARD IMPREDOIL UV-PROTECT Olej na dřevo v exteriéru na vodní bázi je určen pro základní 
ošetření a údržbu nových i dříve naolejovaných dřevěných povrchů, jako jsou paluby, zahradní nábytek, opláštění 
atd. Speciální složení olejových složek na vodní bázi zajišťuje, že výrobek je ředitelný vodou a šetrný k životnímu 
prostředí. Olej zvýrazňuje přirozenou barvu a kresbu dřeva. Bezbarvá varianta se doporučuje pro zvýraznění 
přirozené barevné struktury dřeva. Pro omlazení starých dřevěných povrchů jsou ideální natónované varianty, 
protože obnovují původní barvu dřeva. Výsledný vzhled a odstín nátěru ovlivňují mnohé faktory: druh použitého 
dřeva a jeho kvalita, příprava povrchu před nátěrem, předchozí nátěry. Velmi snadná údržba a renovace. 
• Poskytuje silný povrch odpuzující vodu a nečistoty  
• Zvýrazňuje přirozenou barvu a kresbu dřeva  
• Obsahuje UV filtr a chrání dřevo před znehodnocením  
• Hustá viskozita – žádné odkapávání – snadné použití  
• Poskytuje prodyšný povrch s otevřenými póry  
• Rychleschnoucí 
Použití: k základnímu ošetření a údržbě nových a starých olejovaných dřevěných povrchů jako jsou terasy, ploty, 
palubky, zahradní nábytek, opláštění atd. Lze použít jak na tradiční druhy dřeva jako borovice či modřín, tak na 
exotické dřeviny jako např. týk, mahagon nebo ipé.  
Aplikace: Vždy pamatujte na test na méně viditelném místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu s´produktem. 
Před použitím a v průběhu používání olej důkladně promíchejte. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a 
vysokým teplotám. Nanášejte rovnoměrně a tence vrstvu oleje štětcem nebo aplikátorem oleje. Mokrý olej může 
mít bílý odstín (bezbarvá varianta). Když se voda po několika minutách odpaří, získá dřevo naolejovaný vzhled. 
Setřete přebytečný olej čistým bavlněným hadříkem do 5 minut. Při stírání oleje věnujte pozornost přebytečnému 
oleji ve spárách a drážkách. Pokud se povrch nezdá být dostatečně nasycený, postup zopakujte. Když je dřevo 
suché, může být leštěno leštícím kotoučem nebo leštícím strojem, aby byl zajištěn extra odolný povrch. Při 
aplikaci v okolí bazénů a v oblastech kde se používají chemikálie, může být nutné opakovat aplikaci častěji.  
Životnost: Životnost až 5 let dle sytosti barevného odstínu. Optimální životnosti je dosaženo pravidelným 
čištěním a správným ošetřováním v závislosti na typu konstrukce, stavu dřeva, větru a počasí. Ošetřené povrchy 
kontrolujte každý rok. Jakékoli poškození opravte. 
Technické údaje  
barva:    čirá B0, tónovaných 32 barevných odstínů  
hustota:     1.00-1,10 g/ml  
objem sušiny:    20-30 %  
teoretická vydatnost:   8-12 m2/l  
teplota pri aplikaci:   +15-30°C and approx. 50% air humidity  
schnutí:     24h při 20°C, plně vyzrálý 24-48h  
čištění nářadí:    teplá voda  
skladování:    +10-25°C, nevystavujte teplu (slunečnímu záření), skladujte v pevném 
uzavřeném obalu,     NESMÍ ZMRZNOUT  
životnost uzavřeného obalu: 3roky  
VOC:    max 20 g VOC/l. Limitní hodnota 130 g VOC/l (cat. A/f)  
Non-slip (DIN 51130)   R10  
stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu  
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WOODGUARD  

NANO LAZURA NA DŘEVO 2v1 Premium  
 
Balení / kód: 
B0 0,75l / 2_010000 B0 2,5l / 2_010002  B0 10l / 2_010009 
B1 0,75l / 2_010100 B1 2,5l / 2_010102  B1 10l / 2_010109           
     

Středněvrstvá vodou ředitelná, rychleschnoucí lazura a penetrace v jednom určená k ochranným a dekorativním 
nátěrům do exteriéru i interiéru – oken, dveří, zárubní, zahradního nábytku, plotů, chat, dřevěných štítů, pergol, 
podhledů, krovů, obložení apod. Díky novému nano pojivu proniká hlouběji do dřeva, vytváří film, který je 
soudržnější než běžná pojiva. Přilnavost k podkladu je o 50% silnější než u běžných pojiv. Vytváření filmu po 
nátěru je homogennější a vlastní nátěr je snazší. Poskytuje dokonalou ochranu před povětrnostními vlivy, 
slunečním zářením, dřevokaznými houbami. Je snadno aplikovatelná, má dobrý rozliv a vzniklý povrch je silně 
vodoodpudivý. 
 
Aplikace: štětec, váleček nebo stříkací zařízení při teplotě +8 až +25° C 
 
Postup: KVALITA A VLHKOST DŘEVA OVLIVŇUJE ŽIVOTNOST NÁTĚRU. Podklad musí být pevný, suchý, 
čistý, zbavený pryskyřice, vosku a mastnoty. Případnou pryskyřici mechanicky odstraňte a vymyjte nitro ředidlem. 
Nové dřevo před nátěrem lehce přebrouste a oprašte. Starší nesoudržné nátěry na dřevě zbruste a dokonale 
odstraňte. Dřevo napadené škůdci nebo dřevokaznými houbami doporučujeme ošetřit biocidním přípravkem typu 
BOCHEMIT nebo LIGNOFIX.  
NANO LAZURU důkladně promíchejte, mírná sedimentace není na závadu. První vrstvu aplikujte ředěnou 
lazurou (10-30% vody). Druhou vrstvu neřeďte. Lazura zasychá při +20°C cca 2 hodiny. Nižší teploty a vyšší 
relativní vlhkost vzduchu zvyšuje dobu zasychání. Minimálně 6 hodin po aplikaci nesmí do nátěru napršet. Zcela 
suchý nátěr je po 24 hodinách. Konečný odstín lazury ovlivňuje barva a kresba dřeva, doporučujeme si 
zkontrolovat pokusným nátěrem.  
Počet nátěrů a doba schnutí: 2-3 vrstvy v intervalu 2h. První vrstvu nařeďte 10-30%, druhou a třetí vrstvu bez 
ředění. Celý nátěrový cyklus dokončete do 24h od prvního nátěru. 
Čištění nářadí: pracovní pomůcky po práci umyjte vodou. 
Skladování: při teplotách +5-25°C - 36měsíců od data uvedeného na obale v uzavřených obalech při dodržení 
podmínek skladování. POZOR NESMÍ ZMRZNOUT!   
BEZPEČNOST PRÁCE: Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. 
 
Technické údaje 
vzhled:     sametový lesk 
hustota:     1 - 1,1  g/cm3 
objem sušiny:    63±1 % obj. 
teoretická vydatnost:   10-15 m2/l 
schnutí:     další nátěr za 2h, úplné zaschnutí 24h 
min. teplota pri aplikaci:   +8 až +25° C 
obsah neprchavých látek:   min. 67 % hm. 
TOC:     0,024  kg/kg 
kategorie:    OR A.e 
hraniční hodnota VOC:   130 g/l 
maximální obsah VOC produktu:  44,3 g/l 
stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu 
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LANDORA Impregnace na dřevo Aqua 
Grundolja V  
 
 
 
Impregnační olej na dřevo poskytující hloubkovou ochranu. Zabraňuje absorpci vlhkosti a je určen pro základní nátěr nenatřeného dřeva. 
Používá se jako impregnační nátěr pro další transparetnní nebo krycí nátěry, je možné použití take na omítky pod fasádní barvu Landora 
Barva na omítky a fasády Bílá / Putsfärg.   
 
Návod k použití 
Nové neošetřené dřevo musí být ošetřeno finálním nátěrem nejpozději do 2 týdnů po instalaci. Nové dřevo a čisté dřevěné povrchy: povrch 
lehce přebruste a aplikujte olej rovnoměrně po povrchu. Dostatečně povrch dřeva nasyťte. Po 30 minutách setřete veškerý přebytečný 
olej. Pokračování v nátěru by mělo probíhat nejdříve po 1 dni a nejpozději po 2 týdnech. 
 
Technické údaje 
Spotřeba:        cca 6-8m² / l 
Doba schnutí při 20 °C:  min. 1den 
Aplikace:   štětcem 
Teplota při nanášení: min. +5 °C 
Ředění/Čištění nářadí:  voda 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Limitní hodnota VOC (Kat A / f): 130 g / l (2010). VOC produktu: <130 g/l. 
NESMÍ ZMRZNOUT 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
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LANDORA Lazura na dřevo Aqua, Akát / Utelasyr V Brun 
LANDORA Lazura na dřevo Aqua, Černá / Utelasyr V Svart 
LANDORA Lazura na dřevo Aqua, Palisandr / Utelasyr V Svartbrun 
 
 
 
Vodou ředitelná lazura založená na alkydovém oleji na dřevo v exteriéru. Zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva a poskytuje 
vodu odpuzující povrch, který působí proti praskání. Chrání před UV zářením. Lze použít i v interiéru. Nepoužívejte na 
vodorovné plochy, jako jsou terasy. Nenatírejte na sluncem vyhřátý povrch nebo pozdě během dne, kdy padá rosa. Správná 
barva se objeví až po zaschnutí lazury. Konečná barva závisí na sací kapacitě podkladu a počtu nátěrů. Nové neošetřené 
dřevo musí být ošetřeno nejpozději do 14 dnů po instalaci. 
 
Návod k použití 
1. Dobře promíchejte. 2. Důkladně natíraný povrch vyčistěte pomocí LANDORA Čistič na střechy a fasády / Tak- och 
Fasadtvätt (nezapomeňte chránit okna, abyste zabránili poleptání). Ponechte zaschnout. 3. Aplikujte alespoň 2 nátěry. 
Mistr malíř navrhuje: Chcete-li získat rovnoměrnější barvu, nejprve natřete vrstvou WOODGUARD Lazury na dřevo v 
exteriéru Aqua bezbarvou variantou a následně naneste vrstvu v požadovaném odstínu. 
 

Technické údaje 
Spotřeba:        cca 6-8m²/l, nehoblované dřevo cca 4-5m²/l 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek 6-8h, další nátěr po 1dni 
Aplikace:   štětcem 
Čištění nářadí:   LANDORA Čistič na štětce nebo voda 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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WOODGUARD  
Lazura na dřevo v exteriéru Aqua 
 
Balení / kód: 
B0 0,75l / 14390105  B0 2,7l / 14390309 B0 9,0l / 14390007 
 
Vodou ředitelná alkydová olejová lazura na dřevo v exteriéru. Zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Odpuzuje vodu a 
chrání proti praskání a před UV zářením. Lze použít i v interiéru. Nepoužívejte na vodorovné povrchy, např. terasy.  
Tónovatelná. 

 
Příprava podkladu: 
Na nové dřevo použijte základ LANDORA Lazura na dřevo Aqua / LANDORA Grundolja V 
 
Aplikace:  
Před a během použití dobře promíchejte. Mezi různými výrobními šaržemi mohou být drobné barevné rozdíly, proto vždy 
používejte na jeden projekt plechovky se stejnou šarží. 
1. Vyčistěte povrch pomocí LANDORA Čistič na fásady / LANDORA Tak- och Fasadtvätt. Zakryjte/chraňte okna. Po 
vyčištění opláchněte studenou vodou a nechte řádně zaschnout. 
2. Aplikujte lazuru, ponechte zaschnout 4-6 h a aplikujte další nátěr. Doporučujeme 2-3 nátěry.  
 
Poznámka: Pokud dojde k přerušení práce, ukončete nátěr pokud možno na okraji natírané plochy. Nové neošetřené dřevo 
musí být ošetřeno nejpozději do 14 dní po prvním nátěru. Nenatírejte na sluncem vyhřátém povrchu nebo pozdě během dne 
s rizikem rosení. 
 
Údržba 
Sledujte stav nátěru a v případě potřeby včas proveďte udržovací nátěr. Životnost závisí na kvalitě dřeva, konstrukci, 
způsobu aplikace nátěru, barevném odstínu a vystavení povětrnostním vlivům.  
 
Myslete na životní prostředí: Zbytky produktu se nesmí slévat do odpadu. Odneste obaly a mycí kapalinu z pracovních 
nástrojů do místního recyklačního centra / ekologické stanice. 
NESMÍ ZMRZNOUT 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
 
Technické údaje 
teoretická vydatnost:   hoblované dřevo 6-8 m2/l, nehoblované dřevo 4-5 m2/l 
schnutí při 20 °C:    6-8h, lzepřelakovat po 1dni 
čištění nářadí:    LANDORA Čistič na štětce nebo voda 
Stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Technický list 
září 2022                             

 
 
 

WOODGUARD  

TITAN Krycí lazura na dřevo v exteriéru 
 
Balení / kód 
B1 0,75 / 15400108  B1 3,0l / 15400311 
B2 0,75l / 15493107  B2 3,0l / 15493310  
 

Samočisticí a snadno aplikovatená krycí lazura na dřevěné fasády, která poskytuje extrémně odolný nátěr a barevnou 
stálost. Speciálně formulována pro severské klima s novou unikátní hybridní kombinací polyuretanového alkydu a akrylu, 
dodává povrchům vynikající flexibilitu, vytváří termoplastický ochranný povrch s minimální nasákavostí, vysoce odpuzuje 
nečistoty a chrání před plísněmi i ve stinných oblastech. Obsahuje biocidy IPBC, OIT a Diuron jako štíty proti náporu plísní a 
řas. 15let životnost, záruka kvality  

• Samočistící  
• Jedinečná hybridní kombinace chrání před řasami a plísněmi  
• Nejvyšší UV ochrana  
• Stabilní pololesk po dlouhou dobu  
• Barevná stálost  
• Snadná aplikace  
• Snadná renovace 

 
Použití: dřevěné fasády, ploty, přístřešky pro auta, skladové přístřešky, konstrukční dřevo, štíty, podhledy a další dřevěné 
povrchy zahradní architektury  
 
Podklad: nové dřevo nebo povrchy dříve natřené olejovými nebo akrylátovými barvami  
 
Povrch: Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Odstraňte uvolněnou barvu, omyjte dříve natřené povrchy vhodným čističem 
a odstraňte případnou plíseň a řasy. Buďte důkladní při nanášení nátěru na spoje a hrany; holé řezané hrany nebo 
hoblované desky by měly být natřeny vhodnou impregnací. Poté natřeme celý povrch nátěrem.  
 
Aplikace: Naneste 2 vrstvy: nechte 1. vrstvu zaschnout 2-4h a naneste 2. vrstvu. Nenatírejte při dlouhotrvajícím chladném 
nebo vlhkém počasí, vyhněte se nanášení na horké nebo sluncem zalité povrchy. 
 
Technické údaje  
barva:   bílá, tónovatelná dle RAL a NCS barevných odstínů  
pojivo:   polyuretanový alkyd a akryl  
hustota:    1,23 kg/l  
objem sušiny:   36 %  
lesk:   pololesk  
omyvatelnost:  třída 1 (EN 13300)  
teoretická vydatnost:  6-12 m2/l  
nanášení:  štětec, váleček nebo stříkáním  
min. teplota při aplikaci:  min. +5° C  
schnutí:    na dotek 1h, další nátěr po 2-4h, plně vyzrálý po 24-48h  
čištění nářadí:   voda  
doba skladování:   v původním, dobře uzavřeném obalu 
   Doba skladování 2 roky v neotevřeném obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!  
hořlavost:  nehořlavá  
stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu  
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LANDORA Olej na terasy a nábytek Aqua 
Träolja V 
 
 
 
Vysoce kvalitní olej na dřevo bez rozpouštědel, který se skládá z přírodních ochranných olejů. Je vynikajicí pro všechny 
druhy dřeva, jak neošetřeného tak dříve ošetřeného (například tlakově impregnovaného dřeva). Proniká hluboko do 
podkladu a poskytuje vodoodpudivý povrch, který chrání proti prasklinám a zabarvení.  
 
Návod k použití 

1. Povrch důkladně očistěte a nechte uschnout 
2. Naneste olej důkladně štětcem nebo hadříkem. Při aplikaci rozprašovačem láhev 
opatrně protřepejte, nastříkejte a rozetřete hadříkem. 
3. Po cca 15min setřete přebytek oleje hadříkem. 
4.  V případě extrémně vysušeného dřeva lze ošetření po pár dnech zopakovat.  
Pokud bude na povrch nanášen vrchní nátěr, použijte místo LANDORA Oleje na 
terasy a nábytek Aqua produkt LANDORA 
Impregnace na dřevo Aqua / Grundolja V. 
Poznámka: Hadry nasáklé olejem se mohou samovolně vznítit, a proto je třeba je 
spálit nebo namočit do vody. 

 
Technické údaje: 
Spotřeba:   cca. 8-10 m² / l 
Teplota při aplikaci:  min. 12° C 
Doba schnutí při 20 ° C:  přibližně 1h, další nátěr po cca 3 dnech 
Čištění nářadí:   Landora Čistič na štětce / Penseltvätt nebo vodu 
Na bázi vody 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: Zbytky se nesmí nalít do odtoku. Zbytky, obaly a vodu ve které jste čistili nářadí nechejte na 
sběrném místě nebezpečného odpadu. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / i): 130 g / l (2010) VOC produktu: <130 g / l. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Lněný olej na dřevo 
Kokt Linolja  
 
 
 
Rostlinný olej používaný k olejování truhlářských výrobků, zahradního nábytku, lodí a mol, který by se neměl přetírat vrchním 
lakem. Vhodné pro exteriér i interiér.  
 
Návod k použití 
Nanášejte štětcem, houbičkou nebo hadříkem. V případě potřeby lze ošetření zopakovat za 2-3 dny. Doba schnutí závisí na 
charakteru podkladu, běžně kolem 24h. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
Otevřenou nádobu pevně uzavřete. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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WOODGUARD  

Impregnace na dřevo v exteriéru CLASSIC 
 
Balení / kód: 
0,75 / 18790101   3,0l / 18790301  
      
Rozpouštědlový alkydový penetrační olej na dřevo. Penetruje hluboko do dřeva, zaplňuje póry, chrání dřevo před vlhkostí, 
minimalizuje tvorbu prasklin ve dřevě a zajišťuje tím dobrou přilnavost vrchního nátěru. Potlačuje vznik plísní na finální 
povrchové úpravě. 
 
Použití: Vhodný v exteriéru jako základní nátěr na nové i staré, ošetřené nebo opotřebované dřevo. Např. na ochranu 
příčných řezů dřeva, nechráněných a exponovaných částí budov jako jsou obložení střech, zábradlí apod. V interiéru se 
používá pouze na okna a vchodové dveře. 

 
Povrch: Podklad musí být savý, čistý, suchý a pevný. Dříve ošetřené dřevo omyjte, plísně a řasy odstraňte vhodným 
přípravkem. Zvětralé povrchy, uvolněné nátěry nebo skvrny důkladně očistěte 

 
Aplikace: Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem. Přebytečný olej se setře hadrem. Jako krycí nátěr použijte mořidlo 
nebo barvu. Alkydovou barvu nanášejte mokrý do mokrého, vodou ředitelnou barvu po 12h. Lze nanášet i při nízkých 
teplotách, i ve slabém mrazu, za předpokladu, že je podklad suchý a nehrozí kondenzace. Vlhkost dřeva před nátěrem 
barvou musí být max.: okna a dveře 12 % ± 3, ploty a obložení 18 %.  
 
Technické údaje 
Typ:    penetrační olej 
Hustota:                       0,84kg/l 
Obsah sušiny:                22% váhy, 19% objemu 
Vydatnost:                      5-10m²/l v závislosti na drsnosti podkladu 
Teplota při nanášení:     min. +5 °C, max. 80% vlh. při nanášení a schnutí/zrání 
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:  na dotek:  2h 
                                      další nátěr: alkydovou barvou 15min mokrý do mokrého 
                                        vodou ředitelnou barvou po 12h 
                                      plně vyzrálý:  po několika dnech 
Ředění:                              nesmí se ředit 
Čištění nářadí:                      minerální teprentýn 
Skladování:                          v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 
Stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu 
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WOODGUARD  

Tenkovrstvá lazura na dřevo v exteriéru 
 
Balení / kód: 
B0 0,75 / 2_020000  B0 4,0l / 2_020004 

 
Tenkovrstvá syntetická lazura na bázi přírodních rostlinných olejů s přídavkem vosku určená k ochraně a 
dekoraci dřeva v exteriérech i interiérech. Směs pigmentových preparátorů v alkydové pryskyřici a 
rozpouštědlech s přídavkem aditív a UV absorbérů. Vhodná k nátěrům chat, oken, podlah, plotů apod. Svým 
hedvábně matným vzhledem zachovává typickou přírodní krásu dřeva. Velmi dobře penetruje do hloubky 
materiálu a umožňuje dýchání dřeva. Speciální pigmenty a aditiva snižují vliv UV záření, vody a povětrnostních 
podmínek a zabraňují tak fyzikálně-chemické degradaci dřevěné hmoty. Výsledný vzhled a barevný odstín 
ovlivňují mnohé faktory: druh použitého dřeva a jeho kvalita, předúprava povrchu, předchozí nátěry, množství 
nanesené lazury i použitá aplikační technika. 

 
Aplikace: Nanáší se štětcem, válečkem, máčením nebo stříkáním v neředěném stavu (max. 12% vlhkosti). 
Postup: Po důkladném promíchání nanášejte na suché, čisté, odmaštěné dřevo zbavené pryskyřičných ploch. 
Povrch dřeva před každým nátěrem přebruste (brusný papír č. 120-180) a odstraňte prach. 
Počet nátěrů: na nové neošetřené dřevo 2-3 vrstvy v intervalu 12-24h, opravné nátěry na dřevo 1-2 vrstvy v 
intervalu 12-24h. V případě potřeby (zejména u starých fermežových nátěrů) se doba nanášení další vrstvy 
může prodloužit až na 48h. Nátěr, který se do 15 – 20min nevsákne do podkladu, je nutno houbičkou nebo 
textílií (která nepouští vlákno) setřít. Mezi jednotlivými nátěry je vhodné jemné přebroušení brusným papírem 
č. 400 (na odstranění zvednutých vláken dřeva).  
Čištění nářadí: ředidlo S6006  

Skladování: Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při 
teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu. 
Extrémně zatěžovaná místa doporučujeme renovovat dle potřeby a stavu nátěru. Nepoužívejte na nátěry 
předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku 
a hraček. 
Při natírání větších ploch a větším počtu obalů (hlavně různých šarží) se doporučuje smícháním zajistit jednotný odstín 
lazury.  
 
Technické údaje 
vzhed:     hladký, slitý 
hustota:     0,80 – 0,95 g/cm3 
objem sušiny:    13,9 ± 1 % obj. 
teoretická vydatnost:   8 - 12 m2/l 
schnutí:     na dotek 6h, další nátěr po 12-24 h 
min. teplota pri aplikaci:   +5° C 
obsah neprchavých látek:   min. 58 % hm. 
VOC:     0,790 kg/kg 
TOC:     0,623 kg/kg 
kategorie:    OR A.e 
hraniční hodnota VOC:   700 g/l 
maximální obsah VOC produktu:  ˂ 700 g/l 
stupeň horľavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu 

 

 
 



34 
 

Technický list 
duben 2021                             

 
 
 

WOODGUARD  

SILNOVRSTVÁ LAZURA NA DŘEVO Premium 
 
Balení / kód: 
B0 0,75 / 2_030000 B0 2,5l / 2_030002  B0 4l / 2_030004   
B1 0,75l / 2_030100 B1 2,5l / 2_030102  B1 9l / 2_030109              (B1 – doprodej) 
 
Silnovrstvá rozpouštědlová lazura do exteriéru i interiéru. Směs syntetických alkydových pryskyřic, pigmentových past, aditiv 
a UV ochranných látek v organickém rozpouštědle. Vhodná na dřevěné konstrukční stavby, např. pergoly, obklady, chaty, 
zahradní nábytek, okna, dveře, podhledy, a ostatní dřevěné konstrukce. Na povrchu vytváří vrstu s hedvábně lesklým 
vzhledem, která výborně chrání dřevo před nepříznivými vlivy počasí, UV zářením, udržuje vlastnosti dřeva a zachovává jeho 
přirozenou krásu. Lazura je tixotropní, velmi dobře se nanáší i na svislé plochy a podhledy. Nátěr zůstává pružný, nepraská. 
Výsledný vzhled a odstín nátěru ovlivňují mnohé faktory: druh použitého dřeva a jeho kvalita, příprava povrchu před 
nátěrem, předchozí nátěry, množství nanesené lazury a použitá aplikační technika. 

 
Aplikace: Nanáší se štětcem nebo stříkáním (objem ředidla 3-5%), tryska 1,8mm, tlak 
0,3-0,4 Mpa). 
Postup: Po důkladném promíchání nanášejte na suché (vlhkost max. 12 %), čisté, 
odmaštěné dřevo zbavené pryskyřičných ploch. Povrch dřeva před každým nátěrem 
přebruste a odstraňte prach, brusný papír 150. Relativní vlhkost vzduchu: 30 – 70 %.  
Počet nátěrů: na nové neošetřené dřevo 2-3 vrstvy v intervalu 24h, opravné nátěry 
na dřevo 1-2 vrstvy v intervalu 24h. První vrstvu nařeďte max 10% ředidla. Další 
vrstvu naneste v neředěném stavu. 

Čištění nářadí: ředidlo 

Skladování: Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původním, 
dobře uzavřeném obalu při teplotě +5 až +250 C v suchém a větraném skladě bez 
přímého účinku slunečního záření, který odpovídá předpisům pro skladování 
hořlavých kapalin.  
Životnost nátěrového systému je až 10 let v závislosti na počtu vrstev a podmínkách 
při nanášení. Extrémně zatěžovaná místa doporučujeme renovovat dle potřeby a 
stavu nátěru. Nepoužívejte na nátěry předmětů přicházejících do přímého styku s 
potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku a hraček. 

 
Technické údaje 
vzhled:      hladký, zlatý 
hustota:     0,93 - 0,94 g/cm3 
objem sušiny:    51±1 % obj. 
teoretická vydatnost:   8 - 10 m2/l 
schnutí:     na dotek 4h, další nátěr po 24 h 
min. teplota pri aplikaci:   +5° C 
obsah neprchavých látek:   min. 58 % hm. 
VOC:     0,420 kg/kg 
TOC:     0,320 kg/kg 
kategorie:    OR A.e 
hraniční hodnota VOC:   400 g/l 
maximální obsah VOC produktu:  ˂ 400 g/l 
stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu 
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WOODGUARD  

CLASSIC OIL Olej na dřevo v exteriéru 
 
Balení / kód 
bezbarvý 0,75l / 15190108  bezbarvý 3l / 15190314   
týk 0,75l /  15136101   týk 3l / 15136001    
 

Tradiční rozpouštědlový olej na dřevo určený k ošetření nového, neošetřovaného dřeva, a to jak 
impregnovaného, tak dříve naolejovaného venkovního dřeva. Proniká hluboko do dřeva a chrání podklad před 
vysycháním a popraskáním a zároveň působí proti vzniku skvrn, řas a plísní. Zvýrazňuje přirozenou strukturu 
dřeva a poskytuje voděodolný povrch 

 
Podklad: Používá se na údržbu dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku z tmavých druhů dřev odolných vodě a tlakově 
impregnovaného dřeva. 

 
Příprava: Podklad musí být čistý, suchý a stabilní a nesmí být již ošetřen lakem nebo barvou. K odstranění 
uvolněného, porézního a rozloženého dřeva použijte ocelový kartáč, oškrábejte nebo obruste podklad, a 
umyjte plísněmi a houbami napadené povrchy. Důkladně opláchněte vodou.  

 
Aplikace: Nanáší se štětcem, houbou nebo hadříkem ve vydatném množství. Opakujte nanášení mokrý do mokrého, až je 
dřevo plně nasycené olejem, aniž by se vytvořil na povrchu olejový film. Po 5-10 minutách setřete veškerý přebytek. V 
případě potřeby ošetření opakujte. Pokud se očekává déšť do 24 hodin, je třeba se ošetření vyhnout Lze nanášet i při 
nízkých teplotách, i ve slabém mrazu, za předpokladu, že je podklad suchý a nehrozí kondenzace. Vlhkost dřeva před 
nátěrem olejem musí být max.: okna a dveře 12 % ±, ploty a obložení 18 %. 
Olejované povrchy se udržují v závislosti na opotřebení, běžně 1-2/rok, než povrch zšedne a opotřebuje se.  

Poznámka: Hadry nasáklé olejem se mohou samovolně vznítit, a proto je třeba je 
spálit nebo namočit do vody. 

 
Technické údaje 
pojivo:     lněný olej 
objem sušiny:    31% obj. 
hustota:     0,84 kg/l 
ředění/čištění nářadí:  ředidlo 
teoretická vydatnost:   8 - 10 m2/l 
min. teplota pri aplikaci:   +5° C 
nanášení:   štětcem, houbou nebo hadříkem 
schnutí:     na dotek 6h, další nátěr po 24 h, plně vyzrálý po 48-72 h 
skladování:   2 roky v neotevřeném obale, NESMÍ ZMRZNOUT 
VOC:     (Cat. A/f): 700 g/l (2010) 
stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu 
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LANDORA Lodní lak 
Båtlack  
 
 
 
Landora Lodní lak je určený na všechny druhy dřeva u nových i starých lodí. Poskytuje vysoce vodoodpudivý a povětrnostně 
odolný povrch, který odolává popraskání. Lze použít i v interiérech, například na prahy, parapety, lišty nebo jiné povrchy, 
které vyžadují extra silnou ochranu. 
 
Návod k použití 
1. Povrch zbruste hrubým brusným papírem. V případě potřeby seškrábejte uvolněný nátěr. 
2. Při nanášení prvního nátěru zřeďte lak 15-20% ředidla. Další vrstvy nanášejte neředěné, dokud nedosáhnete požadované 
síly nátěru. 
Vyvarujte se lakování na silném slunečním světle a lakovaný povrch chraňte před vlhkem, dokud nátěr plně nevyschne. 
Abyste zajistili, že doba schnutí mezi jednotlivými vstvami nebude příliš dlouhá, je důležité nenanášet silné vrstvy. Nejlepšího 
výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev s jemným přebroušením mezi jednotlivými vrstvami. 
 
Technické údaje 
Lesk: vysoký lesk (90) 
Spotřeba: cca 10m² / l 
Doba schnutí při 20 °C: na dotek cca 4h, plně vyzrálý/vhodný k broušení 1den 
Aplikace: štětcem, válečkem nebo stříkáním 
Čištění nářadí: ředidlo 
Na bázi rozpouštědel 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / i): 500 g / l (2010) VOC produktu: <500 g / l. Kód MAL 1993: 2-1 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Barva na dveře a okna bílá 
Dörr & Fönsterfärg Vit  
 
 
 
Landora Barva dveře & okna bílá je speciálně vyvinuta pro nátěry oken, dveří, zahradního nábytku a jiných nechráněných 
dřevěných ploch v exteriéru. Snadno se nanáší a má velmi dobrou přilnavost. Poskytuje tvrdý a odolný povrch s ochranou 
proti řasám a plísním. 
 
Návod k použití 
1. Povrch omyjte prostředkem LANDORA Čistič na fasády / Tak- och Fasadtvätt (nezapomeňte zakrýt okna a skleněné části, 
aby nedošlo k poleptání). Důkladně očistěte a zajistěte, aby byl povrch čistý a suchý. Pokud byl povrch již dříve natírán, 
odstraňte uvolněné zbytky starého nátěru a povrch zbruste. 
2. Nenalakované dřevo naolejujte olejem na dřevo, zejména věnujte pozornost spojům a koncovkám. Trhliny a spáry 
zatmelte. 
3. Naneste základní nátěr Landora Základní nátěr na dřevo / Trägrund V  
4. Poté naneste 2 vrstvy barvy na dveře & okna 
Při nanášení na povrch, který je již z výroby natřen, otestujte nátěr na malé ploše a zkontrolujte přilnavost.  
! Poznámka: Mezi různými šaržemi mohou být malé barevné rozdíly, proto při použití plechovek různých šarží doporučujeme 
nátěr smíchat. 
Nenatírejte na přímém slunečním světle nebo pokud existuje riziko zvlhnutí nátěru. Natřete celý povrch najednou. 
 
Technické údaje 
Lesk:    lesk (50) 
Spotřeba:   cca 6-8m² / l 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 4h, plně vyzrálý/vhodný k broušení po 12h 
Aplikace:   štětcem, válečkem nebo stříkáním 
Ředění/Čištění nářadí:  ředidlo 
Na bázi rozpouštědel 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / d): 300 g / l (2010) VOC produktu: <300 g / l. Kód MAL 1993: 2-1 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Sprej bezbarvý lesk/mat 
Sprayfärg Klarlack blank/matt 
 
 
 
Landora Sprej lak je rychle schnoucí lak na akrylové bázi s dobrou chemickou odolností. Používá se jako vrchní nátěr na 
sprejové barvy Landora k ochraně a zachování barvy a dosažení vyššího lesku nebo matu. 
Poznámka: Barva není odolná vůči benzínu a naftě. 
 
Návod k použití 
Protřepejte lahvičku po dobu nejméně 2 minut od okamžiku, kdy kuličky začnou chrastit. 
1. Povrch důkladně očistěte 
2. Nastříkejte 2-3 tenké vrstvy ze vzdálenosti asi 25 cm. Mezi stříkáním počkejte asi 45 sekund. 
Nežádoucí stříkance ihned odstraňte acetonem. 
Po použití sprej otočte, zmáčkněte ventilek, a vystříkněte zbytek barvy. Nanášejte při normální pokojové teplotě a zajistěte 
dobré větrání. 
 
Technické údaje 
Lesk: Lesklý 80 
Doba schnutí při 20 ° C: na dotek cca 30 minut, důkladně suché cca 24 h 
Požární třída: 1 
Doba použitelnosti: 2 roky 
 
Ochrana životního prostředí: plechovku odevzdejte na místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / d): 840 g / l (2010) VOC produktu: <700 g / l. Kód MAL 1993: 3-1 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
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LANDORA Sprej na radiátory 
Sprayfärg Elementfärg Vit 
 
 
 
Pro použití v interiéru. Odolává teplotám až 80° C. Nepoužívejte na elektrické rádiátory. 
 
Návod k použití 
1. Ujistěte se, že je povrch čistý. Odstraňte veškerou rez a písek. Povrch nesmí být před nátěrem teplý! 
2. Jako základní nátěr použijte Landora Sprej základový, šedý / Sprayfärg Grundfärg Grå 
3. Protřepejte a poté, co kuličky začnou chrastit, třeste nádobou alespoň 2 minuty. 
4. Otestujte sprej a zkontrolujte barvu. 
5. Nastříkejte studené prvky 2-3  tenkými vrstvami ze vzdálenosti asi 15min (mezi nástřiky počkejte asi 45sec). Po 10-20min 
můžete proces zopakovat. 
Zajistěte běžnou pokojovou teplotu a dobré větrání. Případné potřísnění okamžitě odstraňte acetonem. 
Mistr malíř navhuje: Po použití nádobu otočte a vystříkněte ventil naprázdno. 
 
Technické údaje 
Lesk:   hedvábný lesk 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 75min, lepkavé cca 3h, plně vyschnuté 24h 
Požární třída: 1 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Myslete na životní prostředí: plechovku po použití odneste do místní recyklační stanice.  
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Sprej na grily a krby černý 
Värmefärg 
 
 
 
Sprej do exteriéru i interiéru, teplotně odolný do 650 °C. Vynikajicí pro stříkání grilů, sporáků, krbů.  
 
Návod k použití 
1. Ujistěte se, že je povrch čistý. Odstraňte veškerou rez a písek. 
2. Protřepejte a poté, co kuličky začnou chrastit, třeste nádobou alespoň 2 minuty. 
3. Otestujte sprej a zkontrolujte barvu. 
Nastříkejte 1 tenkou vrstvu ze vzdálenosti asi 25 cm. Nechte povrch zaschnout cca. 30 min. Aby došlo k úplnému vytvrzení, 
zahřejte gril/sporák/ krb na cca + 250 °C po dobu cca 30min, poté je připraven k použití. 
Případné potřísnění ihned odstraňte acetonem. Zajistěte dobré větrání. 
Mistr malíř navrhuje: Po použití plechovku otočte a vystříkejte ventil naprázdno.  
 
Technické údaje 
Lesk:   mat 5-7 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 10-15min, plně vytvrzené po zahřátí na + 250 °C na cca 30min 
VOC:   Limitní hodnota (kat. A/d): 840g/l (2010), VOC produktu <700 g/l 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Myslete na životní prostředí: plechovku po použití odneste do místní recyklační stanice.  
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Sprej základový, šedá 
Sprayfärg Grundfärg grä 
 
 
 
Landora Spray základ šedý pro použití před nástřikem finální barvou. Poskytuje hladký povrch. Kovové povrchy ošetřete 
pomocí spreje LANDORA Sprej antikorozní zákl. / Sprayfärg Rostgrund. 
 
Návod k použití 
Protřepejte po dobu nejméně 2 minut od okamžiku, kdy kuličky začnou chrastit. 
1. Povrch důkladně očistěte a jemně zbruste. Odstraňte veškerou rez a zbroušený prach. 
2. Otestujte sprej a zkontrolujte výsledek. 
3. Nastříkejte 2-3 tenké vrstvy ze vzdálenosti asi 25 cm. Mezi stříkáním počkejte asi 45 sekund. 
4. Nástřik krycím sprejem lze provést nejdříve po 20 minutách. 
Nežádoucí stříkance ihned odstraňte acetonem. 
Po použití sprej otočte, zmáčkněte ventilek, a vystříkněte zbytek barvy. Nanášejte při normální pokojové teplotě a zajistěte 
dobré větrání. 
 
Technické údaje 
Doba schnutí při 20 ° C: na dotek cca 30 minut, důkladně suché cca 24 h 
Požární třída: 1 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / d): 840 g / l (2010) VOC produktu: <700 g / l. Kód MAL 1993: 3-1 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
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LANDORA Sprej základový antikorozní 
Sprayfärg Rostgrund 
 
 
 
Landora Sprej antikorozní základ se používá na kovové povrchy před nátěrem/postřikem/lakováním a poskytuje podkladu 
vynikající ochranu proti napadení rzí.  
 
Návod k použití 
Protřepejte lahvičku po dobu nejméně 2 minut od okamžiku, kdy kuličky začnou chrastit. 
1. Povrch důkladně očistěte. Odstraňte veškerou rez a zbroušený prach. 
2. Otestujte sprej a zkontrolujte výsledek. 
3. Nastříkejte 2-3 tenké vrstvy ze vzdálenosti asi 25 cm. Mezi stříkáním počkejte asi 45 sekund. 
4. Povrch lze přebrousit nebo přelakovat po cca 2h 
Po použití sprej otočte, zmáčkněte ventilek, a vystříkněte zbytek barvy. Nanášejte při normální pokojové teplotě a zajistěte 
dobré větrání. 
 
Technické údaje 
Doba schnutí při 20 ° C: cca 10 min, další nátěr po 2h  
Požární třída: 1 
 
Ochrana životního prostředí: plechovku odevzdejte na místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / d): 840 g / l (2010) VOC produktu: <700 g / l. Kód MAL 1993: 3-1 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
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LANDORA Sprej 
Sprayfärg  
 
 
 
Exteriér i interiér. Vhodný pro stříkání předmětů jako jsou interiérové doplňky a nářadí a také na auta, loďě a karavany.  
 
Návod k použití 
Nádobu protřepejte tak, abyste míchací kuličky slyšeli po dobu nejméně 2 minut. Proveďte kontrolní nástřik na malé ploše a 
zkontrolujte barvu. 
1. Ujistěte se, že podklad je čistý. Odstraňte veškerou rez a poté obruste 
2. Vyčištěné kovové povrchy pomocí LANDORA Sprej antikorozní zákl. / Sprayfärg Rostgrund. Ostatní povrchy: LANDORA 
Sprej zákl. šedá / Sprayfärg Grundfärg grä. 
4. Nastříkejte 2–3 tenké vrstvy (mezi stříkáním počkejte přibližně 45 s) ve vzdálenosti cca. 25 cm. 
5. Pro dosažení nejlepších výsledků a trvanlivosti použijte jako finální vrstvu průhledný LANDORA Sprej lak lesk/mat 
Nežádoucí stříkance ihned odstraňte acetonem. 
Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím trysku pročistěte. Nanášejte při běžné pokojové teplotě a 
zajistěte dobré větrání. 
 
Technická data 
Lesk: Lesklý (80), Pololesklý (40-50), Matný (5-7) 
Doba schnutí při 20 ° C: Suché na prachu 10-15 min. 30 minut, Důkladně suché cca. 24 h. 
Požární třída: 1 
 
Ochrana životního prostředí: plechovku odevzdejte na místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
Mezní hodnota VOC (Cat A / d): 840 g / l (2010). VOC produktu: <700 g / l. Kód MAL 1993: 4-1. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
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LANDORA Barva na omítky a fasády Bílá 

Pustfärg V Vit  
 
 
 
Barva na fasády a soklové omítky. Složení: silikon – stiren - akrylát. Vhodná: 

- na všechny typy minerálních povrchů – omítky, cihly, beton i eternit 
- v interiéru na povrchy, které jsou vystaveny vlhkosti - například do sklepů 
- na povrchy dříve natřené silikátovou barvou 

 
Je difúzně velmi otevřená a prodyšná, což umožňuje podkladu dýchat a tím snižuje nebezpečí omrzlin. Je vysoce krycí a 
drží odstín i při dlouhodobém vystavení světlu. Tónovatelná do světlých odstínů.  
Poznámka: Nová omítka by měla před malbou proschnout 4-6 týdnů. U nově vyrobených minerálních povrchů, dokonce i 
prefabrikovaných povrchů, difúzní otevřenost znamená, že přirozené srážení vápna (karbonace) může procházet 
nátěrovým filmem a někdy se na povrchu projevovat jako vápenné skvrny. Fenomén, který po pár sezónách zmizí.  
Nenatírejte na sluncem vyhřátý povrch nebo když hrozí jeho orosení. 
 
Návod k použití  
Před natíráním barvu dobře promíchejte.  
 
Nová, nebarvená omítka a beton:  
1. Důkladně okartáčujte uvolněné částice a opravte praskliny a díry.  
2. Natřete 2x LANDORA Putsfarg.  
 
Dříve natřené povrchy:  
1. Odstraňte uvolněnou omítku a nátěr a opravte praskliny a díry. Omyjte pomocí LANDORA Fasadtvätt, opláchněte 
povrch vodou a poté nechte podklad dokonale vyschnout.  
2. Natřete 2x LANDORA Putsfarg.  
 
Mistr malíř navrhuje: Musí-li se malba přerušit, zastavte se na rohu nebo na spojnici. Je-li povrch velmi savý, nejprve 
napenetrujte nátěrem zředěným 20% vody, poté aplikujte 1-2 nátěry neředěné. Je-li povrch drolící se, tak nejprve 
ošetřete produktem LANDORA Impregnace na dřevo Aqua / LANDORA Grundolja  V. 
 
Technické údaje 
Odstín:   bílá, tónovatelná 
Lesk:   mat 
Spotřeba:  cca 6m² / l 
Doba schnutí při 20 °C:  na dotek cca 4h, lze přetírat po 12h 
Aplikace:   štětcem, válečkem nebo stříkáním 
Čištění nářadí:   LANDORA Čistič na štětce/LANDORA Penseltvätt nebo voda  
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Latexový tmel bílý 
Latexfog vit 
 
 
 
Ideální k utěsnění spár kolem oken a dveří, stěn a kovových profilů, potrubní průchody, k utěsnění spár a prasklin na 
dřevěných fasádách při přelakování, při opravě okenního tmelu. Může být aplikován i na vlhké povrchy, ale neměl by být 
používán pro spoje, které jsou neustále vystaveny vodě.  
Poznámka: Na velmi namáhané spoje je vhodnější použít vysoce elastický tmel. 
 
Návod k použití  
1. Ujistěte se, že strany spoje jsou bez oleje, tuku a volných částic. Prach v případě potřeby odstraňte,  odmastěte kovové 
povrchy. Výtlak by měl být o 3-4 mm tlustší než šířka spáry.  
2. Silně savé povrchy natřete základním nátěrem (smíchejte 1 díl tmelu + 2 díly vody). Nechte základní nátěr zaschnout 
asi 1 hodinu při + 20 °C.  
3. Aplikujte LANDORA Latex tmel pomocí těsnící pistole nebo se stlačeným vzduchem. Přitlačte tmel proti povrchu, aby 
se zabránilo vzniku vzduchových kapes. Ihned po aplikaci vyhlaďte vhodným nářadím, jako je pryžová nebo ocelová 
stěrka, navlhčená houba. 
4. Prvních 2-6h chraňte spoj před vlhkostí 
 
Technické údaje 
na vodní bázi 
Barva:   bílá 
Doba schnutí při 20 °C: na dotek 1-3dny, lze přelakovat po 1-3dnech většinou typů barev. Nejprve vyzkoušejte barvu na 

malé ploše 
Aplikace:   spárovací pistole nebo stříkací pistole na stlačený vzduch 
Čištění nářadí:  voda, ihned po použití 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
 
 
 
                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

Technický list 
duben 2022 

 
 
 

LANDORA Izolátor suků 
Kvistlak 
 
 
 
Vodou ředitelný lak používaný k izolaci suků na dřevěných panelech a lištách, které mají být přetírány. Zabraňuje výronu 
pryskyřic ze dřeva skrz následné vrstvy barvy nebo laku. Lze přelakovat vodou nebo rozpouštědlovými základními 
interiérovými barvami.  
 
Návod k použití  
Dobře promíchejte.  
1. Zajistěte, aby povrch suků byl čistý. Odstraňte velké usazeniny pryskyřice pomocí nože nebo horkovzdušnou pistolil. 
Malé usazeniny smyjte lihem.  
2. Lak aplikujte alespoň 2x, čím více tenkých vrstev, tím lepší ochrana proti výronu. 
 
Technické údaje 
na vodní bázi 
Doba schnutí při 20 °C: na dotek 2h, lze přelakovat po 1 dni 
Aplikace:   malý štětec 
Čištění nářadí:  LANDORA Čistič na štětce / LANDORA Penseltvätt nebo voda 
Skladujte v chladu a suchu. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Čistič na štětce 
Penseltvätt 
 
 
 
Čistí štětce a nástroje po natírání vodou ředitelnou barvou. Slabě alkalický čistič a odmašťovač, šetrný k životnímu prostředí 
a biologicky rozložitelný. Používejte ochranné rukavice a brýle. Funguje pro všechny vodou ředitelné barvy.  
 
Návod k použití  
1. Z nářadí setřete co nejvíce barvy  
2. Ponořte štětce a nástroje do LANDORA Čistič na střechy a fasády, dokud se barva nerozpustí a poté opláchněte vodou. 
Zaschlou barvu lze rozpustit ponecháním štětců v LANDORA Čistič na střechy a fasády jeden den.  
V závažnějších případech může být nutné ošetření drátěným kartáčem. Vyhněte se hliníkovým povrchům.  
Mistr malíř navrhuje: Štětce vyšší kvality snesou více čištění než jednodušší štětce a proto jej doporučujeme v případech, 
kdy chcete ušetřit štětce pro více malířských projektů. 
 
Aplikace: Sprej nebo štětec 
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LANDORA Základní čistič před nátěry 
Mälartvatt 
 
 
 
Slabě alkalický čistič a odmaśťovač pro použití v interiéru. Použijte před nátěry stěn, aby barva lépe přilnula a snadněji se 
nanášela. Šetrný k životnímu prostředí a biologicky odbouratelný. 
 
Návod k použití  
Používejte ochranné brýle a rukavice. Zakryjte okna, skleněné části a další materiály citlivé na alkálie, jako např. hliník, 
abyste zabránili poleptání 
1. Naneste čistič na houbu nebo hadřík a omyjte povrch, který chcete natírat 
2. Mycí prostředek setřete hadříkem navlhčeným ve vodě 
Na silně znečištěných površích postup zopakujte. 
 
Aplikace: houba, hadřík 
Skladujte v chladu a suchu, nesmí zmrznout. 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  
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LANDORA Čistič na střechy a fasády 
Tak- och Fasadtvätt 
 
 
 
Landora Čistič na střechy a  fasády je účinný čisticí prostředek, který odstraňuje nečistoty, řasy a plísně. 
Doporučeno pro mytí většiny vnějších povrchů, jako jsou střechy, fasády, ploty a balkony, před nátěrem i jako údržbové 
čištění. Před ošetřením vyzkoušejte na menší ploše. Produkt je šetrný k životnímu prostředí a biologicky odbouratelný. 
 
Návod k použití 
1. Chraňte okna, skleněné části domu, a jiné materiály citlivé na alkálie, například hliník, aby nedošlo k leptání. Chraňte také 
zahradní rostliny. 
2. Před ošetřením povrch opláchněte vodou 
3. Aplikujte štětcem nebo postřikovačem (na dřevo nepoužívejte vysokotlaký postřikovač). Nechejte působit asi 30 minut a 
poté povrch okartáčujte. Pokud je znečištění rozsáhlé, můžete přípravek nechat působit až 24h. 
4. Důkladně opláchněte velkým množstvím vody. 
Vyvarujte se postřiku koncentrované kapaliny na rostliny. 
Chraňte okna, skleněné části a jiné materiály citlivé na alkálie, například hliník, aby nedošlo k leptání 
 
Technické údaje 
Aplikace: sprej nebo štětec 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 
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LANDORA Čistič na terasy 
Terrasstvätt 
 
 
 
Landora Čistič na terasy je účinný alkalický čistič určený pro venkovní mytí kamenných, betonových a dřevěných teras. 
Odstraňuje nečistoty, řasy, plísně a starý olej. 
Nepoužívejte na tvrdé dřevo, protože může změnit barvu (např. týk). 
 
Návod k použití 
1. Chraňte okna, skleněné části a jiné materiály citlivé na alkálie, například hliník, aby nedošlo k leptání. Chraňte také 
zahradní rostliny. 
2. Povrch opláchněte vodou 
3. Aplikujte štětcem nebo stříkáním. Nechte působit asi 10 minut, aniž by produkt zaschl, a poté omyjte vodou a kartáčem.. 
4. Důkladně opláchněte vodou. Pokud budete na povrch nanášet olej na dřevo, jakékoliv zbytky čističe mohou mít negativní 
účinek, pokud nejsou zcela odstraněny. 
5. Pokud je znečištění rozsáhlé, proces zopakujte. 
Zamezte kontaktu se zahradními rostlinami. 
 
Aplikace: štětcem nebo stříkáním 
 
Ochrana životního prostředí: zbytky nevylévejte do odpadu. Zbytky, obaly a vodu, ve které jste čistili nářadí, odevzdejte na 
místních skládkách průmyslových odpadů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


