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Popis výrobku
Nátěr na dřevo PROMADUR® je bezrozpouštědlová syntetická dis-
perze. Působením plamenů nebo horka se přemění na pevnou vrstvu 
pěny, která uzavře podklad, a chrání tak dřevo a dřevěné materiály 
před ohněm.

Oblasti použití
Nátěr na dřevo PROMADUR® se používá v případech, kdy je třeba 
počítat se značným nebezpečím požáru, např. v průmyslových stav-
bách, veřejných budovách, divadlech, shromažďovacích prostorách, 
nemocnicích, školách atd.

Konstrukce Promat 462.10 a 462.20.

Vhodnost transparentního, popř. barevného nátěru na dřevo PRO-
MADUR®, přetřeného krycím lakem PROMADUR®, je úředně odzkou-
šena pro:
• masivní dřevo tloušťky ≥ 12 mm
• plošně lisované dřevotřískové desky tloušťky ≥ 12 mm  

(také s dýhou, pokud bylo použito termosetické lepidlo)
• stavební překližky tloušťky ≥ 12 mm

Zpracování
Nátěr na dřevo se nesmí používat v exteriéru a v prostorách s vlhkým 
provozem. Stavební materiály musejí být chráněny před deštěm 
a vlhkostí (uzavřené místnosti, kryté stavby).
Nanášení v silné vrstvě válečkem, štětcem, zařízeními na stříkání 
stlačeným vzduchem nebo bezvzduchové stříkání. Před upotřebením 
dobře promíchejte.
Teplota prostředí by neměla klesnout pod +10 °C.
Podklad musí být zbavený prachu a tuků. Před zahájením prací je 
třeba podklad prozkoumat. Před nanesením nátěru na dřevo  
PROMADUR® je nutno dokonale odstranit veškeré staré nátěry,  
které dobře nedrží.
Při problémech se smáčením je třeba podklad přebrousit nebo natřít 
co nejtenčí vrstvou impregnačního prostředku. Přebrušování nátěru 
nebývá nutné. Doporučujeme vždy provést na malé ploše zkoušky 
přilnavosti.

Krycí lak
Krycí lak PROMADUR® se používá kvůli vzhledu a jako ochrana proti 
vlivům prostředí (při vysoké vlhkosti vzduchu) nebo kvůli snadnému 
čištění ošetřeného dřeva.

Značení
Značení na etiketách výrobku odpovídá právě platnému zákonnému 
stavu.

Zvláštní upozornění
Nátěr na dřevo PROMADUR® je technický nátěr, na který nelze pohlí-
žet jako na běžný nátěr. Jednotlivé vrstvy je nutno nanášet pečlivě. 
Nanesené množství nesmí být nižší než uvedené.
Jelikož na kontrolu nutných předpokladů a použitých metod zpra-
cování nemáme jakýkoli vliv, je naše doporučení nutno přizpůsobit 
místním poměrům. Před konečným provedením prací byste měli 
provést vlastní zkoušky.
Před aplikací materiálu si vyžádejte bezpečnostní list!

PROMADUR®
- nátěr na dřevo

Technické údaje color transparent

Požární odolnost – +8 až 15 min.

Index šíření plamene po 
povrchu Is

50 mm/min. 0 mm/min. 
(50 mm/min)

Barva bílý, matný
barevný na objednávku

bezbarvý

Způsob dodání plastový obal 12,5 kg 
plechová nádoba 5 kg

Uskladnění skladovat v suchu, chránit před mrazem

Doba skladování cca 12 měsíců

Spotřeba viz k.l. 462.10 a 462.20

Doba schnutí jedna vrstva (pokud se nátěr nanášel ve dvou 
vrstvách) cca 6 hodin (+20 °C, rel. vlhkost  
vzduchu 65 %); po dokonalém proschnutí 
naneste krycí lak PROMADUR®
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