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Technické údaje

1  dřevěné stavební dílce, např. nosníky, sloupy, stěnové nebo stropní obklady
2  nátěr na dřevo PROMADUR® – color, disperze syntetické pryskyřice, bez 

 rozpouštědel
3  krycí lak PROMADUR® – color

Úřední doklad: Pr-04-1.01.031 a Pr-04-1.01.035 .

Snížení indexu šíření plamene po povrchu
is = 50 mm/min při 200 g/m2 (2).

Všeobecné informace
Nátěr je možno všestranně nanášet na dřevěné dílce, nejsou-li celo-
plošně upevněny na masivním minerálním podkladu. Nátěr na dřevo 
PROMADUR® – color nesmý být použit, dochází-li k velkému opotře-
bení (např. u podlahy).

Nátěr na dřevo PROMADUR® – color je technický nátěr, který nelze 
srovnávat s běžným lakováním. Jednotlivé vrstvy je třeba pečlivě 
nanášet. Uvedená množství nátěru nesmí být překročena. Při stříkání 
je nutné počítat s větší spotřebou materiálu. Má-li být nátěr na dřevo 
opatřen krycím lakem, pak lze použít krycí lak PROMADUR® s množ-
stvím nátěru od 100 g/m2.

Nátěr na dřevo PROMADUR® – color i PROMADUR® – bezbarvý 
chrání dřevo a dřevěné materiály před ohněm. Nátěr se působením 
plamenů a žáru přeměňuje na pevnou, tlustou vrstvu pěny, která 
uzavírá a chrání podklad.

Nátěr na dřevo PROMADUR® – color i PROMADUR® – bezbarvý je 
bez rozpouštědel a téměř bez zápachu.

Neobsahuje žádné toxické přísady, nejsou nutná žádná zvláštní 
ochranná opatření. Nátěr na dřevo se nesmí používat ve vnějších 
nebo vlhkých prostorech. Nátěr na dřevo PROMADUR® – color i PRO-
MADUR® – bezbarvý nesmí přijít do styku s kovem.

Podklad
Před nanesením nátěru PROMADUR® je nutno vyzkoušet přilnavost 
k podkladu. Podklad musí být zbaven prachu, nečistot, mastnoty, 
vosku, zbytků staré barvy a musí být bez selektivních středových 
vrstev. Dřevěné povrchy nevhodné pro použití je třeba důkladně 
zdrsnit brusným papírem a očistit.

Schnutí
Doba schnutí nátěru se řídí podle druhu dřevěného povrchu, teploty, 
tloušťky nanesené vrstvy a vlhkosti vzduchu. Průměrná doba schnutí 
jedné vrstvy (je-li nanesena ve dvou pracovních procesech) činí cca 6 
hodin při teplotě 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu v místnosti. 
Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Krycí lak
Dodatečný krycí lak je nutný. Z optických důvodů, jako ochrana před 
klimatickými vlivy nebo kvůli snadnějšímu čištění může být krycí 
lak PROMADUR® (bezbarvý nebo barevný) dodatečně nanesen po 
důkladném proschnutí nátěru na dřevo (2) (cca po 1 – 2 dnech). Takto 
ošetřené konstrukce musí být chráněny před deštěm, popř. vlhkostí 
(uzavřené prostory, kryté stavby atd.). Uvedené nátěry jsou schváleny 
SZÚ, expertiza č. EX-31 302 12.

Množství nátěru

Nátěr na dřevo PROMADUR® 

ve dvou pracovních postupech;

toto odpovídá tloušťce

– color: 500g/m2,

– mokré vrstvy 425 μ

– suché vrstvy 300 μ

Krycí lak PROMADUR® – color: ≥ 100 g/m2

Barva nátěru

Nátěr na dřevo PROMADUR® – color

Krycí lak PROMADUR®

bílý – matný

bezbarvý nebo barevný - lesklý 

ostatní barvy na vyžádání

Způsob působení působením ohně a žáru nátěr zpěňuje 

a v případě požáru uzavírá a chrání 

podklad

Zpracování válečkem, štětcem nebo tlakovým 

stříkáním metodou zahuštěné vrstvy; před 

upotřebením dobře promíchat; okolní 

teplota nesmí klesnout pod 10 °C

Objemová hmotnost 1,3 g/cm3 (2)

Skladování skladovat v suchých prostorách, 

chránit před mrazem, max. 6 měsíců;

poté musí být obsah přezkoušen
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Nátěr na dřevo PROMADUR® – barevný (color)  462.20is = 50

Aktualizace k 1. 6. 2020

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

