INDULINE PREMIUM-COATINGS
Systémy pro povrchovou úpravu oken a dveří
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Induline Premium-Coating

INDULINE PREMIUM-COATINGS
Nejvyšší kvalita pro trvanlivost dřevěných oken a dveří
Okna a domovní dveře ze dřeva jsou
stále oblíbeným prvkem. Nátěrové
systémy Remmers zajišťují, že jím
také zůstanou.
Že jsme si tímto výrokem jisti, dokazuje Remmers-systém garance:
Okna odborně dokončená certiﬁkovanou ﬁrmou zaručeně vydrží 10 let
bez renovačního nátěru!

Perspektivní inovace řady Induline
Premium Coatings
zaručují,
že dřevěná okna a dveře budou
jako nové.
Pomocí nátěrových
systémů Induline vznikají elegantní a mimořádně trvanlivé povrchy.
Induline Premium Coatings přitom
zaručují nejvyšší jakostní standardy
– na bázi moderních surovin.
Induline Premium Coatings se řídí
potřebami našich zákazníků a zaručují mimořádně racionální metody
zpracování.
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ZPEVŇOVAČ DŘEVA S VÍCENÁSOBNÝM VYUŽITÍM
Zlepšení kvality pomocí Induline SW-900
Induline SW-900 tvoří základ pro racionální výrobu trvanlivých dřevěných
oken a dveří. Induline SW-900 obsahuje impregnaci na ochranu dřeva,
zpevňovač dřeva a barevné vyrovnání povrchu v jednom výrobku:

Nerezistentní jehličnaté dřevo s naočkovanými kulturami hub způsobujících zamodrání dřeva.

Impregnace na ochranu dřeva
Účinnou ochranu potřebují zvláště
málo odolná dřeva podle DIN 68800,
část 3. Induline SW-900 obsahující
vysoce účinnou kombinaci propiconazolu a IPBC byl testován podle DIN
EN 113 a152 (účinnost proti hnilobě
a zamodrání) a obdržel jakostní známku RAL jako prostředek na
ochranu dřeva.
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Testovací miska 1:
Dřevo ošetřené běžnou impregnací.

Testovací miska 2:
Dřevo ošetřené přípravkem Induline SW-900.

EN-113

EN-152

Ochrana před vlhkostí

Dřevo po uložení v zabarvené vodě

Nátěr Induline SW-900 poskytuje
dřevěným dílcům účinnou ochranu proti vlhkosti v nejrizikovějších
místech dřevěného okna: u čelního
dřeva a v rohových spojích.

Běžná impregnace nemůže zamezit absorpci
vody čelním dřevem.

Zpevnění dřeva a vyrovnání podkladu

Hydrofobní účinek přípravku Induline SW900: účinná zábrana vůči pronikání vlhkosti.

Vzhled lazury po nanesení lazurového základového nátěru

Díky rozdílné hustotě jehličnatého
dřeva (jarní a letní dřevo) dochází
při použití základních nátěrů k jejich
nerovnoměrné absorbci. Následkem
je nerovnoměrný vzhled lazury (skvrnitost). Pomocí speciální kombinace pojiv Induline SW-900 sjednocuje násákavost povrchu dřeva
a zabraňuje vzniku skvrnitosti u lazurových systémů.

Bez předchozího ošetření přípravkem Induline
SW-900: skvrnitost.

Vysoká účinnost

Narovnání dřevěných vláken po provedení impregnace

Induline SW-900 umožňuje racionální
skladbu nátěru: napřimuje a ztužuje
vlákna jako při tradičním vlhčení
vodou. Při následujícím broušení se
vlákna srazí a nerozdrtí. V průběhu
dalšího natírání je zapotřebí provést
nanejvýš kontrolní přebroušení.

Dřevěná vlákna jsou volně pohyblivá

Ošetření dřeva běžnou impregnací.

Po předchozím ošetření přípravkem Induline
SW-900: rovnoměrný vzhled bez skvrnitosti.

Zpevnění dřevěných vláken. Napřímená
dřevěná vlákna se při broušení srazí

Ošetření dřeva přípravkem Induline SW-900.
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ZÁKLADNÍ NÁTĚRY INDULINE
Pevné adhezní můstky pro následující nátěry
Ať v bílém nebo barevném provedení:
Základní nátěry Induline mají kromě
barevné úpravy povrchu ještě další
důležité funkce pro trvanlivost povrchu (nátěru).
Základní nátěry Induline zajišťují
nejlepší přilnavost následných nátěrů
k podkladu. Optimální naplnění
pórů u listnatých dřev je přitom
samozřejmostí.
Speciální konzervanty nátěrového
ﬁlmu zajišťují dodatečnou ochranu
nátěru před mikrobiálním poškozením.
Základní nátěry Induline přebírají
kromě toho ještě další úkoly dle požadovaného vzhledu povrchu a druhu
dřeva.

Povrchová úprava s defektní přilnavostí základního nátěru: mřížkovým řezem lze nátěr z dřeva
odloupnout.

Splní všechna přání: od dobrého
rozlivu v případě polévání a máčení
i u exotických dřev (např. u iroka)
až po vynikající izolaci proti látkám
obsaženým ve dřevě u bílých variant.
Povrchová úprava se základním nátěrem Induline: provedený mřížkový řez dokazuje vynikající
přilnavost nátěru.
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VÍCENÁSOBNÁ IZOLACE INDULINE
Aby bílá zůstala bílá
Bílá nebo světlá dřevěná okna mají
upoutat zvláště svou nadčasovou
elegancí.
Tím nepříjemnější jsou zabarvení
způsobená vodou rozpustnými látkami obsaženými ve dřevě, které
nátěrový systém nedokázal účinně
izolovat. Následkem jsou často
dodatečné natěračské práce na
stavbě.
Remmers zde nabízí mimořádně
velkou spolehlivost. Základní nátěr/
mezivrstva a konečný nátěr mají
velmi široké spektrum izolačních
vlastností (systém: Induline GW-207
/ ZW-400 ZW-506) /DW-601).

Zvláště Induline GW-207, ZW-400
a ZW-506 byly vybaveny bohatým
spektrem účinných vlastností pro
izolaci látek obsažených ve dřevě.
Induline GW-207 a Induline ZW-506
tento požadavek splňují poprvé bez
použití oxidu zinečnatého (ZnO).
Výhoda: rozliv je při různých skladovacích dobách výrazně konstantnější.
Výhody vznikají také v rámci likvidace
odpadních vod z provozoven: menší
hodnoty parametru AOX znamenají
pro každou obec menší poplatky za
odpadní vody.

Nátěrový systém bez účinné izolace: vodou
rozpustné látky obsažené ve dřevě „krvácejí“
ven.
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Induline Premium Coatings s vícenásobnou
izolací trvalá izolace vodu rozpustných látek
obsažených ve dřevě.
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LAZUROVÉ SYSTÉMY INDULINE
Zářivé, vysoce transparentní a trvanlivé
Neprůhledný a kalný vzhled lazurových povrchů je často zapříčiněn
nikoli pigmentací, nýbrž tvorbou mikropěny v lazurové vrstvě.
Tento „pěnový koberec“ je nejenom
optickým, nýbrž i kvalitativním deﬁcitem. Lazurové ﬁlmy s pěnou ve
formě vzduchových bublinek mají
často podstatně nižší rezistenci vůči
vnějším vlivům, jako je třeba krupobití.

Pěnový koberec u běžných nátěrů

Povrch ošetřený výrobkem Induline LW-700 s
minimální tvorbou pěny

Následky krupobití na běžném nátěru

Krupobití na nátěru ošetřeném výrobkem
LW-700

Lazury Induline byly proto optimalizovány přidáním speciálního
odpěňovače. Ve spojení s vysoce
elastickými pojivy na bázi polyuretanu/akrylátu nemohou ani kroupy nátěrům nijak zvlášť uškodit. Ani
dočasné vodní skvrny tak nejsou
žádným problémem.
Lazury Induline upoutají svou vysokou transparentností a zářivostí.
Holzforschungsinstitut
Austria
(Rakouský výzkumný dřevařský
ústav) již před lety nezávisle potvrdil odolnost výrobku Induline LW700 proti tvorbě bublinek (ÖNORM
B3803).
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TRVANLIVOST KONEČNÉHO NÁTĚRU
Polyuretanové/akrylátové pojivo s mechanismem samozesíťování

Mimořádně vysoká trvanlivost Induline Premium Coatings prostřednictvím nejmodernějších
pojiv na bázi samozesíťujících akrylátů a polyuretanů
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Vysoký obsah polyuretanů dodává
nátěrům
mimořádně
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U pojiv řady Induline Premium
Coatings se jedná o samozesíťující
akryláty nejnovější generace, které
zajišťují brzkou odolnost vůči vodě
a přilnavost za mokra.

lizaci všech vlastností laků a lazur,
které se podílejí na trvanlivosti
povrchu.
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Zvláště mezivrstvy a konečné nátěry
Induline byly vyvinuty na základě
nejmodernější technologie pojiv.
Obsah vysoce kvalitních polyuretanových/akrylátových pojiv v nátěrech
Induline je zvláště vysoký. Obsah
levných plniv je naopak záměrně
nízký.

Vysoký obsah polyuretanových/
akrylátových pojiv v konečných
nátěrech Induline umožňuje optima-
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Obsah pojiv a jejich kvalita podstatnou měrou rozhodují o kvalitě laku
a tím rovněž o trvanlivosti celého
povrchu.

Brzká odolnost
vůči vodě
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NÁTĚROVÉ SYSTÉMY INDULINE
Testované podle EN 927-2
Co obnáší zkouška nátěrových
systémů podle EN 927-2?
Nátěrový systém se za standardních
podmínek rok vystaví větru, dešti,
mrazu a slunci. Tento venkovní test
odpovídá na základě testovacího
schématu normálním klimatickým
podmínkám působícím v období
nejméně pěti let. Poté se natřené
zkušební vzorky zkoumají podle
různých kritérií.

Certiﬁkát - EN 927

Úspěšné testy dokumentují vynikající vlastnosti Induline Premium Coatings
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vynikající odolnost vůči klimatickým vlivům

velmi dobrá ochrana proti
UV-záření

delší renovační intervaly

vynikající regulace vlhkosti

optimální přilnavost za mokra

minimální sklon ke křehnutí
a vysoká stálobarevnost

VZHLEDOVÉ EFEKTY INDULINE
Metalické efekty na dřevě pomocí Induline ZW-420
Přípravkem
Induline
ZW-420
Remmers opět jednou dokázal, že
moderní a tradiční hodnoty spolu
mohou velmi harmonicky souznít.
Speciální nátěr na vodní bázi dosahuje zvláště hrubozrnnými hliníkovými pigmenty výrazný metalický
efekt. Struktura dřeva přitom zůstává
zachována a dřevo jako materiál je
přes moderní design dobře rozeznatelné.
Induline ZW-420 výborně zapadá
do sortimentu řady Induline Premium
Coatings a zaujme svou jednoduchou aplikací. Nové hliníkové pigmenty se v lakovém ﬁlmu optimálně
rozprostřou a vytvoří rovnoměrný
povrch s výrazným efektem.
Špatné rozprostření kovových částeček v
běžných efektních lacích: žádný výrazný
metalický efekt.

Optimální rozprostření hrubozrnných hliníkových částeček v přípravku Induline ZW-420:
rovnoměrná reﬂexe – výrazný metalický efekt.
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INDULINE SOFTLINE-FEELING
Pro dřevěná okna v kombinaci s hliníkem a domovní dveře
Zušlechtění dřevěných
oken s LW-720

Vlastnosti

Spojená konstrukce dřevo/hliník
získává stále více na oblibě. Dřevo
přitom může v interiéru zásluhou
povrchové úpravy připomínající
nábytek ještě více uplatnit své
estetické přednosti ve srovnání
s běžnými dřevěnými okny.
Nátěr by přitom měl účinně chránit
rozměrovou stabilitu oken:

Běžná bezbarvá okenní lazura vytváří zřetelný
žlutavý nádech na jehličnatém dřevě (vlastní
barevný odstín pojiva).

Induline LW-720 byl vyvinut přesně
podle tohoto požadovaného proﬁlu.
Ačkoli Induline LW-720 působí jako
vysoce kvalitní lak na nábytek, má
všechny přednosti dobrého okenního
nátěru. Induline LW-720 je paropropustný a má dobrou pružnost.
Svým měkkým omakem připomíná
Induline LW-720 vlastnosti nábytkového povrchu.
Skutečný efekt přírodního dřeva pomocí
Induline LW-720: Přirozený odstín
jehličnatého dřeva se nátěrem nemění.
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 vodou ředitelný mezinátěr
a konečný nátěr
 snižuje zvýraznění struktury dřeva
/žloutnutí dřevěného podkladu
 obsahuje vysoce transparentní
absorbéry UV záření
 testovaný dle DIN EN 71-3
(bezpečnost hraček)
 jemný na omak: povrch působí
na omak jako povrch nábytku
opatřeného kvalitním lakem
– okno se tak stává součástí
vybavení místnosti
 Induline LW-720/10 matný
– jako naolejovaný
 Induline LW-720/40 hedvábně
lesklý

INDULINE LAKOVÁNÍ DOMOVNÍCH DVEŘÍ
Zatížitelné povrchy jako vizitka domu
Domovní dveře ze dřeva jsou jako
vizitka domu nejdůležitějším architektonickým prvkem vzhledu fasády.
Proto člověka hodně rozčílí, když
vánoční stromek nebo těžká cestovní
taška zanechá na tomto hodnotném
kusu domu stopy.
Společnost Remmers se zabývala
problematikou „Povrch a mechanická odolnost“ domovních dveří.

S produktem LW-725 přišlo řešení
tohoto problému. Vyznačuje se
příjemným povrchem jako nábytek a pružným povrchem. Tento
povrch je jednak dimenzován pro
dosud nepoznanou odolnosti proti
poškrábání a jednak je vhodný i pro
takový stavební prvek, jakými jsou
rozměrově stálé „domovní dveře“,
vystavené povětrnostním vlivům.
Produkt Induline LW-725 kromě
jiného také účinně zabraňuje odření
pigmentu (efekt čistícího hadříku)
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u velmi pigmentovaných krycích laků.
Produkt Induline LW-725 je koncipován jako vrchní lak a díky svému
průhlednému vzhledu nezkresluje
barevný odstín podkladových, pigmentovaných složek nátěru.
Kromě toho lze produkt LW-725
použít také jako pigmentovanou
lazuru přímo k nátěru domovních
dveří, které před tím byly ošetřeny
základní barvou.
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TĚSNÍCÍ PŘÍPRAVEK MULTISIL
Prvotřídní těsnicí hmota pro nátěry
Jako výrobce vysoce kvalitních
nátěrů dřevěných oken neponechává
Remmers náhodě ani utěsnění drážky
pro sklo a napojení stavebních dílců.
Remmers je jediným producentem
nabízejícím těsnicí hmotu vlastní výroby, optimálně sladěnou s nátěrovým
systémem!
Multisil byl vyvinut zvláště pro výrobu
oken a díky nové kombinaci adhezních prostředků optimálně sladěn
s adhezními vlastnostmi prvotřídních

nátěrů Induline. Pouze Remmers
nabízí tuto spolehlivost systému.
Kromě velmi dobrého zpracování
je MultiSil vysoce odolný proti oděru
a nevytváří šmouhy, protože neobsahuje plniva (testovaný ústavem ift).
MultiSil je kromě výroby oken téměř
univerzálně použitelný v mnoha jiných
oblastech!

Vlastnosti
 Univerzálně použitelný pro mnoho
aplikací, umožňuje tudíž větší
vytváření skladových rezerv
 Vysoce odolný vůči oděru,
nevytváří šmouhy, protože neobsahuje plniva
 Mimořádně záhy zatížitelný, neboť
nedochází ke vzniku trhlin
 Snese mimořádně vysoké
namáhání a zůstává dlouhodobě
elastický
 Snášenlivý s nátěry a živicemi
 Obsahuje konzervační prostředek
proti mikrobiálnímu poškození
ﬁlmu plísněmi a řasami
 Mimořádně přilnavý díky nové
kombinaci adhezních prostředků
 Na mnoha podkladech není nutno
použít adhezní základní nátěr
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KOMPLETNÍ PROGRAM INDULINE
Produkty pro dodatečnou péči a renovaci

Induline SW-910
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vysoce účinná ochrana čelního
dřeva
impregnace na vodní bázi
vysoká pružnost, vytvoření ochranného ﬁlmu
testována nadací SHR
po zaschnutí přelakovatelná nátěry
řady Induline Premium Coatings

Induline V-Fugenschutz





hydrofobní prostředek pro přiznané
spáry rámových spojů oken,
vytvářející ochranný ﬁlm
vyplňuje spáry
po zaschnutí přelakovatelný nátěry
řady Induline Premium Coatings

Induline Fugenfüller




pečetící hmota pro elastické
uzavření spár „V“
nepatrný úbytek objemu
po zaschnutí přelakovatelná nátěry
řady Induline Premium Coatings

MultiSil






kvalitní těsnicí hmota na bázi
alkoxylů
na uzavření drážky pro zasklení
a napojení stavebních dílců
díky inovační koncepci pojiv
optimálně koncipována pro
výbornou přilnavost na nátěrech
Induline
testována ift

Aidol Pﬂegeset für Türen





sada se skládá z čističe
a údržbového balzámu
pravidelné používání prodlužuje
renovační intervaly
uzavírá mikrotrhlinky, které mohou
vzniknout např. při krupobití
dobré zpracování i na velkých
plochách

Induline Mix & Go





sada pro výtvoření nátěrové kvality
z nástřikové konzistence pomocí
aditiva
vhodná pro řadu výrobků
DW-6xx/LW-7xx
výsledný produkt:
profesionální konzistence pro opravy v požadovaném odstínu
a stupni lesku

Aidol Compact-Lack PU






kvalitní lak s vysokou krycí
schopností, určený pro nátěr
jako mezivrstva a konečný nátěr
výborný pro renovační účely
velmi elegantní rozliv
optimálně sladěn s nátěry Induline
Premium Coatings

Aidol Pﬂegeset für
Fenster




sada se skládá z čističe
a údržbového balzámu
pravidelné používání prodlužuje
renovační intervaly
uzavírá mikrotrhlinky, které mohou
vzniknout např. při krupobití

Aidol Compact-Lasur PU






kvalitní, brilantní lazura
(v nátěrové kvalitě)
jako mezivrstva a konečný nátěr
výborný pro renovační účely
velmi elegantní rozliv
optimálně sladěn s nátěry Induline
Premium Coatings
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SERVIS REMMERS PRO VÝROBKY INDULINE
To vše vám Remmers nabízí
Plošný prodej a aplikační technika

Míchání speciálních odstínů

Nátěry řady Induline Premium
Coatings se úspěšně používají v celé
Evropě. Mnohostranné zkušenosti
získané tímto způsobem tak mohou
přímo
prospívat
zákazníkům:
Prostřednictvím našeho unikátního
přímého prodeje a stálou, systematickou výměnou zkušeností jsme
našim zákazníkům a jejich potřebám
neustále nablízku.

Ať se obrátíte na nás v Jihlavě
nebo na některé z našich poboček:
obratem vám dodáme požadované
barevné odstíny.

Barevný odstín a poskytování
vzorků
Remmers pomáhá výrobcům oken
např. poskytováním reprezentativních suchých a mokrých vzorků
pro aplikaci na vlastních dřevěných
dílcích při zpracování nabídek pro
architekty nebo trh. V naší databance
jsou uloženy tisíce receptur standardních barevných odstínů. Jestliže
požadovaný barevný odstín nemáme
v databance, vyrobíme vám speciální
recept.
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Školení a semináře
V rámci Akademie Bernharda
Remmerse
nabízíme
našim
zákazníkům pravidelně zajímavé semináře k aktuálním tématům.
K zajištění kvality ve výrobě oken
přispívají zvláště školení o záruce na
systém Remmers - RSG.

Poradenství při koncipování
nových lakovacích technik
Plánujete ve vašem závodě nové
zařízení nebo restrukturalizaci
na úseku povrchové úpravy nebo
aplikační techniky? Naši aplikační
technici vám rádi pomohou při
výběru přístrojů a uspořádání výrobního procesu.

Sami přirozeně výrobní zařízení
neprodáváme – máme však po celé
Evropě kontakty s vedoucími výrobci
těchto zařízení.
Naši aplikační technici mohou
k vašemu plánování či rozhodování
o investicích přispět cennými informacemi:


Zabráníte tak drahým investicím
a můžete své procesy plánovat
efektivně a s minimálními náklady!



Co se v minulosti u jiných zákazníků
osvědčilo – co ne?



Jaká zařízení jsou pro zpracování
Induline Premium Coatings zvláště
vhodná?



Máte před vlastním investičním
rozhodnutím možnost prohlédnout si srovnatelnou technologii
některého zákazníka Remmers?

Od stříkacího přístroje po kompletní lakovací
linku – ať už v truhlářství nebo v závodě na
výrobu oken. Všude rádi uplatníme naše
know-how.
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INOVACE PRO SPOLEHLIVÁ OKNA
Milníky systémů Induline Premium Coatings
Remmers v minulosti vytvářel
nátěrovými
systémy
Induline
Premium Coatings standardy pro
technologie povrchové úpravy trvanlivých oken – a ani v budoucnosti by
tomu nemělo být jinak.
Uvádíme některé milníky, reprezentující stálý vývoj pro zlepšení trvanlivosti dřevěných oken.

Vývoj výrobku Induline V-Fugenschutz pro ochranu „V spáry“ před
zatékající vlhkostí.
Remmers používá jako první výrobce pojiva z kopolymerů Core-Shell:
mimořádná odolnost proti slepování
a vysoká trvanlivost lakového ﬁlmu
Vývoj prvních lakových systémů
tvrdnoucích UV-zářením pro racionální nátěr oken.
Vývoj produktu Induline SW-900,
zpevňovače dřeva se „zabudovanou“ ochranou před zamodráním
a hnilobou – zvláště na ochranu
čepu a dlabu.
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Remmers iniciuje společně s výrobci zařízení návrh prvního stříkacího
tunelu pro efektivní zpracování
zpevňovače dřeva na dílcích
a zařízení pro polévání jednotlivých
dřevěných oken výrobky Induline
Premium Coatings.
Vývoj nátěrů s mimořádně nízkým
sklonem k vytváření mikropěny
které byly Institutem pro výzkum
dřeva v Rakousku hodnoceny jako
revoluční výrobek s „maximálním
průměrem vzduchových bublinek =
0 % v testovaném lakovém ﬁlmu“
Remmers nabízí jako první výrobce
s RSG 10 letou záruku na nátěr oken
bez nutnosti sanačních nátěrů.

ZÁRUKA NA SYSTÉM REMMERS
10 let bez sanačních nátěrů – se zárukou!
Logickým důsledkem přesvědčivých
vlastností systémů Induline Premium
Coatings
je záruka na systém
Remmers pro dřevěná okna a dveře.
Spolehlivost,
kterou
Induline
Premium Coatings nabízejí na všech
úrovních a vysoký standard kvality certiﬁkovaných výrobců oken
– objektivně zaměřený na důležité
normy – tvoří základ pro výrok „10 let
bez sanačních nátěrů“.

Avšak teprve v důsledku dalších
důležitých součástí se RSG stává
konceptem pro zajištění kvality
Galvaniho Business a cenným prodejním nástrojem pro výrobce oken
vůbec:
Aplikační technik Remmers zaeviduje odbornou ﬁrmu

Konečný spotřebitel se zapojí do
péče o okna
Provede se důsledné proškolení
všech zúčastněných pracovníků
Podpora výrobce oken četnými
bezplatnými pomůckami

Všechny výrobní procesy se přesně
zdokumentují a zaprotokolují.

Všechny výhody RSG:
Prostřednictvím RSG vzniká automaticky aktivní zajištění kvality u
výrobce oken a jeho pracovníků
- nejprve nezávisle na prodeji
prováděném výrobcem oken.

RSG umožňuje nebo výrazně
napomáhá výrobci oken uplatnit se
na trhu jako kvalitní výrobce.

RSG rozhoduje v případě pochybností při udělování zakázky nebo
pomáhá výrobci oken prosadit na
trhu vyšší ceny.
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Systémový vyhledávač

SYSTÉMOVÝ VYHLEDÁVAČ
Takto jednoduše funguje systémový vyhledávač Induline
1. Jaký druh dřeva byste chtěli zpracovávat?
Vyberte si dřevinu přímo v horním
řádku systémové tabulky.

calygrandis

Eucalyptus globolus

Heavy
White
Seraya

Framiré

Iroko

x

Hinweis

Spritzen

Tauchen/
Fluten

Spritzen

D-1b

Fichte /
Tanne

Hemlock

D-1a

D-1a

deckend

Kiefer

D-1a

lasierend

1

3. Má mít povrch krycí, nebo lazurový
vzhled – či má být dosaženo speciálního
efektu?

schichtung für
lasierend und
deckend

Po stanovení vhodného systému
si jednoduše vyberte mezi krycím
a lazurovým nátěrem.
Můžete se
samozřejmě rozhodnout i pro speciální nátěr, např. s metalickým
efektem.

x

x

x

x

lasierend

u
Komplettaufba
kten
mit 3(2) Produ

deckend

L-4a

L-4a

D-5a

D-5a

L-4a

D-5a

lasierend

D S1a

4. Jak funguje nalezený systém?
Po zvolení správného systému se
můžete na následující straně podívat
na jednotlivé kroky při aplikaci nátěru
odpovídajícími výrobky Remmers.

D-

Fluten

x

x

Sipo

Niangon

Merbau

D-1a

D-1b

Zwis
Beschichtung

Grundierung

Podle požadavků a varianty zpracování stanovíte, jaký stupeň racionalizace si přejete (např. aplikaci
nástřikem nebo poléváním).

Meranti,
Rotes

Mahagoni

D-1a

D 1b

b

2. Jaká aplikace se má použít?

x

Light
White
Seraya

D-S1a

D-S1a

deckend
ationsart
hritt / Applik
plikationssc

Ap

System 5

ägnierung
ndierung
tung
schenbeschich
g
tun
ich
ch
es
hlussb

x

nel
en, Sprühtun
Fluten, Tauch
Fluten
Fluten
Spritzen

lzer
resistente Hö

end
nicht ausreich
lzer
resistente Hö

D-5b

D-5a

ich
nicht erforderl
-201**
GW
ne
uli
Ind
-201**
Induline GW
-602
Induline DW

0*
Induline SW-90
-201
Induline GW
-201
Induline GW
-601
Induline DW

hutz

Holzart
- optimiert für
"Merbau"
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SYSTÉMOVÝ VYHLEDÁVAČ
Najděte vhodný nátěrový systém pro vaši aplikaci
Základní nátěr

Mezivrstva
Smrk /
jedle

Hemlock

Borovice

Modřín

Borovice
pokroucená

Douglaska

D-1a

D-1a

D-1a

D-1a

D-1a

D-1b

krycí

D-2a

D-2a

D-2a

D-2a

D-2a

D-2b

lazurový

L-2a

L-2a

L-2a

L-2a

L-2a

L-2b

krycí

D-3a

D-3a

D-3a

lazurový

L-3a

L-3a

L-3a

L-3a

L-3a

L-3b

krycí

D-4a

D-4a

D-4a

D-4a

lazurový

L-4a

L-4a

L-4a

L-4a

L-4b

krycí

D-5a

D-5a

D-5a

krycí

D-S1a

D-S1a

D-S1a

D-S1a

D-S1a

D-S1b

lazurový

L-S2a

L-S2a

L-S2a

krycí

D-S3

D-S3

D-S3

D-S3

D-S3

D-S3

lazurový

L-S4a

L-S4a

L-S4a

L-S4a

L-S4a

L-S4b

Poznámka
Nástřik

Máčení/
polévání

x

Nástřik

Polévání

x

krycí

Systém 1
lazurový

x x
x x

Standardní systémy

Systém 2

Systém 3

Systém 4

Systém 5

stříkací kvalita
pro mezinvrstvu a
konečný nátěr

mezivrstva pro
lazurový a krycí
vzhled

kompletní skladba
nátěru se
3 výrobky

x x
x x
x
x

x
x

x

x

lazurový

kompletní skladba
nátěru se
3 (2) výrobky

x x
x x

odolný konečný
nátěr „domovní
dveře“

po konečné vrstvě
bezbarvý lak

individuální skladba nátěru

Systém S4

stříkací kvalita
pro mezivrstvu a
konečný nátěr

Systém S1

Speciální systémy

metalický efekt

Systém S2
lazurové odstíny
„RAL“

Systém S3

dřevěná okna v kombinaci s hliníkem
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není požadován

x

Západní
červený
cedr

Afzelia

Dub

Eucalyptus
grandis

Eucalyptus
globolus

Framire

Heavy
White
Seraya

D-1a

D-1b

D-1b

D-1a

D-1b

D-1b

D-1b

D-2a

D-2b

D-2b

D-2a

D-2b

D-2b

D-2b

L-2b

L-2b

L-2c

L-2a

L-2c

L-2b

L-3b

L-3b

L-3c

L-3a

L-3c

L-4b

L-4b

L-4c

L-4a

L-4c

Smrk sitka

L-2a

Light
White
Seraya

Mahagon

Červené
meranti

D-1a

D-1b

D-2b

D-2a

L-2b

L-2c

L-3b

L-3b

L-4b

L-4b

Iroko

Merbau

Niangon

Sipo

D-1a

D-1b

D-1b

D-2b

D-2a

D-2b

D-2b

L-2a

L-2b

L-2a

L-2b

L-2b

L-3c

L-3a

L-3b

L-3a

L-3b

L-3b

L-4c

L-4a

L-4b

L-4a

L-4b

L-4b

D-3a

L-3a

D-4a

L-4a

D-5a

D-5a

D-5b

Pro všechny systémy

D-S1a

Ochrana čelního dřeva

L-S2a

a)

U systémů, které při výrobě dílů počítají s přípravkem Induline SW-900 naneseným ze všech stran,
nemusíme žádnou zvláštní ochranu čelního dřeva provádět.

b)

U systémů pro dřeva náležejících do rezistenčních tříd 1 a 2 nemusíme provádět nátěr přípravkem Induline
SW-900. V tomto případě se pak musí provést nátěr čelního dřeva přípravkem SW-910.

Ochrana přiznaných spár rohových spojů

D-S3

L-S4a

D-S3

D-S3

D-S3

D-S3

D-S3

a)

Ošetření přípravkem Induline V-Fugenschutz před konečným nátěrem. Induline V-Fugenschutz zajistí
„vystlání spár“, aniž by je úplně vyplnil.

b)

Ošetření přípravkem Induline Fugenfüller před konečným nátěrem. Induline Fugenfüller spáry téměř
kompletně vyplní.

Vyžádejte si prosím, doporučené skladby nátěru pro dřeviny a materiály (technicky modiﬁkovaná dřeva, MDF do
exteriéru), které zde nejsou uvedeny.
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NÁTĚROVÉ SYSTÉMY INDULINE
Vytvořené na míru pro váš závod
Aplikační krok / druh aplikace

Systém 1

Krycí nátěr

Lazurový nátěr

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

D-1a

D-1b

Impregnace

Máčení

Induline SW-900*

není zapotřebí

Základní nátěr

Nástřik

Induline GW-230

Induline GW-230

Mezivrstva

Nástřik

Induline ZW-400

Induline ZW-400

Konečný nátěr

Nástřik

Induline DW-601

Induline DW-601

- základní nátěr až konečný nátěr nástřikem

Zvláštní vlastnosti:

- velmi dobrá izolace látek obsažených ve dřevě
- optimální vyplnění pórů

Systém 2

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

D-2a

D-2b

L-2a

L-2b

Impregnace

Polévání, máčení, postři. tunel

Induline SW-900*

není zapotřebí

Induline SW-900*

není zapotřebí

Základní nátěr

Polévání, máčení, nátěr

Induline GW-201

Induline GW-201

Induline GW-300

Induline GW-300/GW-341-WF

Mezivrstva

Nástřik

Induline ZW-400

Induline ZW-400

Induline ZW-504

Induline ZW-504

Konečný nátěr

Nástřik

Induline DW-601

Induline DW-601

Induline LW-700

Induline LW-700

- vynikající izolace látek obsažených ve dřevě v důsledku

Zvláštní vlastnosti:

trojnásobné ochrany

- optimální plnění a brousitelnost mezivrstvy
- zářivé lazurové odstíny, optimalizace mikropěny

- optimální vyplnění pórů

- použitím GW-341-WF dosáhneme optimalizace u dřevin

- velmi dobrá brousitelnost mezivrstvy

Systém 3

- bezbarvá mezivrstva s absorbérem UV-záření

Iroko, Eukalyptus globulus, dub

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

D-3a

D-3b

L-3a

L-3b / L-3c

Impregnace

Polévání, máčení, postři. tunel

Induline SW-900*

není zapotřebí

Induline SW-900*

není zapotřebí

Základní nátěr

Polévání, máčení, nátěr

Induline GW-201

Induline GW-201

Induline GW-300

Induline GW-300/GW-341-WF

Mezivrstva

Nástřik

Induline DW-601

Induline DW-601

Induline LW-700

Induline LW-700

Konečný nátěr

Nástřik

Induline DW-601

Induline DW-601

Induline LW-700

Induline LW-700

Zvláštní vlastnosti:

- kompletní 4 násobná skladba se 3 výrobky

- zářivé lazurové odstíny, optimalizace mikropěny

- pouze jedna stříkací kvalita v systému

- kompletní skladba se 3 (2) výrobky

- zvláště pro pestré barevné odstíny, kterým nehrozí zabar-

- použitím GW-341-WF dosáhneme optimalizace u dřevin

vení v důsledku látek obsažených ve dřevě

Systém 4

Iroko, Eukalyptus globulus, dub

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

D-4a

D-4b

L-4a

L-4b

Impregnace

Polévání, máčení, postři. tunel

Induline SW-900

není zapotřebí

Induline SW-900*

není zapotřebí

Základní nátěr

Polévání, máčení,

Induline GW-201

Induline GW-201

Induline GW-300

Induline GW-300/GW-341-WF

Mezivrstva

Polévání

Induline ZW-500

Induline ZW-500

Induline ZW-500

Induline ZW-500

Konečný nátěr

Nástřik

Induline DW-601

Induline DW-601

Induline LW-700

Induline LW-700

- velmi dobrá ochrana celého dílu v důsledku několika

Zvláštní vlastnosti:

aplikací poléváním
- pouze jedna mezivrstva pro lazurové a krycí systémy

- velmi dobrá ochrana celého dílu v důsledku několika
aplikací poléváním
- pouze jedna mezivrstva pro lazurové a krycí systémy
optimalizovaný použitím GW-341-WF u dřevin Iroko,
Eukalyptus globulus, dub
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Aplikační krok / druh aplikace

Systém 5

Lazurový nátěr

Krycí nátěr
nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

D-5a

D-5b

Impregnace

Polévání, máčení, postř. tunel

Induline SW-900*

není zapotřebí

Základní nátěr

Polévání

Induline GW-201

Induline GW-201**

Mezivrstva

Polévání

Induline GW-201

Induline GW-201**

Konečný nátěr

Nástřik

Induline DW-601

Induline DW-602

- velmi dobrá ochrana

- optimalizace pro merbau

celého dílu v důsledku

- velmi dobrá ochrana celé-

několika aplikací

Zvláštní vlastnosti:

ho dílu v důsledku několika

poléváním

aplikací poléváním

- velmi dobrá izolace látek

- velmi dobrá izolace látek

obsažených ve dřevě
- kompletní 4 násobná

obsažených ve dřevě
- kompletní systém

skladba se 3 výrobky

2 výrobků

Speciální systémy
Applikationsschritt / Applikationsart
Systém S1
Metalický efekt

Krycí nátěr

Lazurový nátěr

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

D-S1a

D-S1b

L-S2a

L-S2b

Systém S2
Lazurové barevné tóny přizpůsobené stupnici „RAL“
Impregnace

Polévání, máčení, nátěr

Induline SW-900*

není zapotřebí

Induline SW-900*

není zapotřebí

Základní nátěr

Polévání, máčení, nátěr

Induline GW-300

Induline GW-300

Induline Designgrund

Induline Designgrund

Mezivrstva

Nástřik

Induline ZW-420

Induline ZW-420

Induline Designlasur

Induline Designlasur

Konečný nátěr

Nástřik

Induline LW-720

Induline LW-720

Induline Designlasur

Induline Designlasur

- metalické povrchy pro jehličnatá dřeva u tvarově stálých
dílců
- pro optimální hloubkové působení efektu používejte pokud

Zvláštní vlastnosti:

možno tmavý základ
- mezivrstva vytvářející optický efekt a zabarvení

- lazurové systémy přizpůsobené krycím odstínům RAL
- kompletní 4 násobná skladba se 3 výrobky
- pozor: zkrácené intervaly údržby

- bezbarvý konečný nátěr s jemným omakem pro ochranu
lakového efektu

System S3
Odolný konečný nátěr „domovní dveře“

System S4
Pro dřevěná okna v kombinaci s hliníkem

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

D-S3

nedostatečně
rezistentní dřeva

rezistentní dřeva

L-S4a

L-S4b
není zapotřebí

Impregnace

Polévání, máčení, nátěr

Induline SW-900*

Základní nátěr

Polévání, máčení, nátěr

není zapotřebí

není zapotřebí

Mezivrstva

Nástřik

Induline LW-720

Induline LW-720

Konečný nátěr

Nástřik

Induline LW-720

Induline LW-720

Pro zlepšení odolnosti lakových nátěrů dveří proti
poškrábání (např. svazkem klíčů) a vůči úbytku pigmentů
(u silně pigmentovaných laků) můžeme provést po provedení kompletní skladby nátěru konečnou úpravu přípravkem
Induline LW-720. Induline LW-720 kromě toho působí na
omak jemně, jako povrch nábytku. Vytvořený lakový ﬁlm

Zvláštní vlastnosti:

je průzračný a nezastírá barevný odstín podkladu.

- systém pro dřevěná okna v kombinaci s hliníkem
- jemný omak (jako u nábytku)
- průzračný vzhled a nadto ochrana vůči UV záření
- olejového vzhledu osáhneme pomocí přípravku
Induline LW-720/10

* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
** Varianta: Induline GW-201 WF NL
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SORTIMENT VÝROBKŮ INDULINE
Přehled výrobků Induline
Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

3776

farblos /bezbarvý/

Balení netto

Impregnace / zpevňovače dřeva

Induline SW-900*

5l
20 l

Bezbarvý vodou ředitelný zpevňovač dřeva na bázi hybridních pryskyřic.

120 l
Oblasti použití:

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

zpevňuje povrch

např. okna, venkovní dveře a bednění

snižuje potřebu broušení
chrání vůči hnilobě a zamodrání

Spotřeba:

chrání před vlhkostí zvláště u čelního dřeva

160-200 ml/m2 podle metody zpracování, druhu

snižuje skvrnitost u lazurových odstínů

a povrchu dřeva

napřimuje a ztužuje vlákna, umožňuje tak
jejich odstranění při prvním broušení

Lazurové základní nátěry

Induline GW-300
Lazurový, vodou emulgovatelný základní nátěr s ochranou ﬁlmu.

Oblasti použití:

Vlastnosti:

3360

farblos /bezbarvý/

3361

hemlock

3362

kiefer

3363

eiche

3364

afrormosia

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

bez zápachu

3365

teak

např. okna, venkovní dveře a bednění

nanášecí množství odpovídající praxi

3366

mahagoni

adhezní nátěr pro následné nanesení lazur

krátká doba schnutí

3367

nußbaum

nebo krycích laků

vynikající přilnavost (za mokra)

3368

palisander

zpracování: nátěr, máčení, polévání, vakumat

výborné plnění pórů, i u porézního meranti

3371

afzelia

dodávaná viskozita = viskozita zpracování

3372

goldmeranti

máčením nebo poléváním

3375

speciální odstíny

Induline GW-340

3358

farblos /bezbarvý/

Lazurovací speciální základní nátěr na bázi akrylátu na tvrdé dřeviny.

3359

speciální odstíny

Spotřeba:

5l
20 l
120 l

cca 80-120 ml/m2 podle metody zpracování, druhu
a povrchu dřeva

Oblasti použití:

Vlastnosti:

zejména na dřevěné stavebné díly stálých

velmi dobrá stékavost

rozměrů z tvrdého dřeva

rychlé schnutí

např. iroko, dub a eukalyptus

velmi dobrá přilnavost
bez účinných látek

Spotřeba:
80-120 ml/m² na jeden pracovní postup
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20 l

Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Lazurový základní nátěr

Induline GW-360

3202

speciální odstíny

Oblasti použití:

20 l
120 l

Speciální lazurový základní nátěr pro tmavé a kašírující odstíny.

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

velmi dobrý rozliv zvláště na velmi tmavých

adhezní nátěr pro následné nanesení lazur

nebo kašírovacích odstínech a podkladech

nebo krycích laků

již silně nasycených impregnací

zpracování: nátěr, máčení, polévání, vakumat

vynikající přilnavost (za mokra)
má ochranu ﬁlmu proti mikrobiálnímu

Spotřeba:

poškození

80-120 ml/m2 na jeden pracovní postup

Induline GW-306*
Lazurový, vodou emulgovatelný základní nátěr s ochranou proti zamodrání a hnilobě.

Oblasti použití:

3488

farblos /bezbarvý/

3486

weiß

3489

speciální odstíny

2491

weiß

5l
20 l
120 l

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

bez zápachu

např. okna, venkovní dveře, bednění a další

nanášecí množství odpovídající praxi

adhezní nátěr pro následné nanesení

vynikající přilnavost (za mokra)

lazůr a krycích laků

výborné plnění pórů i u porézního meranti

zpracování: nátěr, máčení, polévání, Vakumat

certifikát ochrany proti zamodrání

Spotřeba:
cca 80-120 ml/m² podle metody zpracování,
druhu a povrchu dřeva

Krycí základní nátěr

Induline GW-201
Vodou ředitelný, izolační bílý základní nátěr s ochranou ﬁlmu.

5l
20 l
120 l

Oblasti použití:

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

bílý základní nátěr s vysokou krycí

např. okna, venkovní dveře a bednění

schopností

adhezní nátěr pro následné nanesení lazur

izoluje látky obsažené ve dřevě, zvláště

nebo krycích laků

u meranti

zpracování: nátěr, máčení, polévání

zvláště dobrý rozliv
je určený k okamžitému použití, můžeme

Spotřeba:

ho nastavit vodou pro máčení nebo polévání

cca 80-200 ml/m² podle metody zpracování,
druhu a povrchu dřeva
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SORTIMENT VÝROBKŮ INDULINE
Přehled výrobků Induline
Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Krycí základní nátěr

Induline GW-207

3487

weiß

5l
20 l

Vodou ředitelný, izolační bílý základní nátěr s ochranou ﬁlmu.

120 l
Oblasti použití:

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

bílý základní nátěr s vysokou krycí

např. okna, venkovní dveře a bednění

schopností

také na problematické druhy meranti

izoluje látky obsažené ve dřevě, zvláště

adhezní nátěr pro následné nanesení lazur

u meranti

nebo krycích laků

dobrá stékavost a brousitelnost

zpracování: nátěr, máčení, polévání

díky izolátorům bez obsahu ZnO konstantní
vizkozita po celou dobu skladování
je určený k okamžitému použití, můžeme ho

Spotřeba:

nastavit vodou pro máčení nebo polévání

cca 80-200 ml/m2 podle metody zpracování,
druhu a povrchu dřeva

Induline GW-230

3098

weiß

Oblasti použití:
tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

20 l
120 l

Vodou ředitelný, izolační bílý základní nátěr s ochranou ﬁlmu pro aplikaci nástřikem.

Vlastnosti:
bílý základní nátěr s vysokou krycí

např. okna, venkovní dveře a bednění

schopností

adhezní nátěr pro následné nanesení

izoluje látky obsažené ve dřevě, zvláště

lazur nebo krycích laků

u meranti

zpracování: nástřik

v důsledku nestékavosti vhodný pro aplikaci
nástřikem

Spotřeba:
Nanášecí množství: cca 150 ml/m²
Tloušťka mokré vrstvy: cca 150 μm
Tloušťka suchého ﬁlmu: cca 50 μm

Bezbarvá mezivrstva

Induline ZW-500

3469

Vodou ředitelná bezbarvá mezivrstva pro polévání a máčení.

Oblasti použití:

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

reguluje vlhkost a slouží jako pojivo

pro jehličnatá a listnatá dřeva určená

vynikající plnič pórů v důsledku obsahu

pro lazurové nebo krycí nátěry

alkylů a vysokého podílu sušiny

zvláště pro plnění pórů u meranti a jiných

dodatečná ochrana před absorpcí vlhkosti,

listnatých dřev

např. ve spárách tvaru „V“
hospodárný; bez prostřiku

Spotřeba:
cca 80-100 ml/m2
Tloušťka suché vrstvy: cca 20 - 30 μm

32

farblos /bezbarvý/

20 l
120 l

Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

1635

farblos /bezbarvý/

Balení netto

Bezbarvé mezivrstva

Induline ZW-502
Vodou ředitelná bezbarvá mezivrstva pro polévání a máčení.

Oblasti použití:

20 l
120 l

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

reguluje vlhkost a slouží jako pojivo

pro jehličnatá a listnatá dřeva určená pro lazu-

velmi dobrý rozliv a rychlá možnost broušení

rové nebo krycí nátěry

plní póry u listnatých dřevin
dodatečná ochrana před absorpcí vlhkosti,

Spotřeba:

např. ve spárách tvaru „V“

cca 80 - 100 ml/m2

hospodárný; bez prostřiku

Tloušťka suchého ﬁlmu: cca 20 - 30 μm

Induline ZW-504

3466

farblos /bezbarvý/

5l
20 l

Vodou ředitelná bezbarvá mezivrstva pro nástřik.

120 l
Oblasti použití:

Vlastnosti:

tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

reguluje vlhkost a slouží jako pojivo

pro jehličnatá a listnatá dřeva určená

vynikající plnič pórů

pro lazurové nebo krycí nátěry

pro menší tloušťky vrstev s dobrým rozlivem

zvláště pro plnění pórů u meranti

a penetrací do pórů

a jiných listnatých dřev

hospodárný v důsledku menší tloušťky
vrstvy za mokra při následném nátěru

Spotřeba:
Nanášecí množství: 75-125 ml/m2
Tloušťka mokré vrstvy: 75-125 μ/m2
Tloušťka suchého ﬁlmu: 25-40 μ/m2

Induline ZW-506

3491

Vodou ředitelná bezbarvá, izolační mezivrstva pro polévání a máčení.

Oblasti použití:

farblos /bezbarvý/

20 l
120 l

Vlastnosti:

pro všechny tvarově stálé a nestálé dřevěné

reguluje vlhkost a slouží jako pojivo

dílce

velmi dobrý rozliv a dobrá možnost broušení

pro jehličnatá a listnatá dřeva určená

s izolačními vlastnostmi i na meranti

pro lazurové nebo krycí nátěry

dobré plnění póru

zvláště pro plnění pórů u meranti a jiných

dodatečná ochrana před absorpcí vlhkosti,

listnatých dřev

např. ve spárách tvaru „V“

také na problematické druhy meranti

s ochranou lakového ﬁlmu proti mikrobiálnímu napadení

Spotřeba:
cca 80 - 100 ml/m2
Tloušťka suchého ﬁlmu: cca 20 - 30 μm
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SORTIMENT VÝROBKŮ INDULINE
Přehled výrobků Induline
Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Krycí mezivrstva

Induline ZW-400

3900

weiß

5l
20 l

Bílá stříkatelná mezivrstva na bázi speciálně síťujících akrylátů, ředitelný vodou.

120 l
Oblasti použití:

Vlastnosti:

pro všechny tvarově stálé a nestálé

izoluje látky obsažené ve dřevě

dřevěné dílce

zlepšuje přilnavost k podkladu

pro jehličnatá a listnatá dřeva určená

dobré vyplnění nerovností a hrubých pórů

pro krycí nátěry

působí jako vyrovnávací ﬁltr vlhkosti

zvláště pro plnění pórů u meranti

vysoký podíl sušiny = nízká spotřeba

a jiných listnatých dřev
Spotřeba:
Nanášecí množství: cca 150 ml/m2
Tloušťka mokré vrstvy: cca 150 μm
Tloušťka suchého ﬁlmu: cca 70 μm

Induline ZW-420

3902

weißaluminium
(cca RAL 9006)

Vodou ředitelná mezivrstva s metalickým efektem.

2,5 l
5l
20 l

Oblasti použití:

Vlastnosti:

pro tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

výrazný metalický efekt na základě spe-

z jehličnatého dřeva

ciálních hrubozrných hliníkových pigmentů

pro desky z dřevěných hmot

snadná aplikace

pro použití ve vnitřních i venkovních

velmi dobré rozprostření hliníkových

prostorách

pigmentů

3903

speciální odstíny

rovnoměrný metalický vzhled povrchu
Spotřeba:

reguluje vlhkost a přilnavost

2 x 150 ml/m2

Lazurové mezivrstvy a konečné nátěry

Induline LW-700

LW-700/40

Vodou ředitelná transparentní silnovrstvá lazura.

Oblasti použití:

Vlastnosti:

3400

seidenglänzend

3401

farblos

3402

hemlock**

3403

kiefer

pro tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce

vysoce brilantní a kvalitní vzhled povrchu

3404

eiche hell

z jehličnatého a listnatého dřeva,

v důsledku optimalizace mikropěny

3406

afrormosia

např. okna, venkovní dveře atd.

nedochází k bobtnavosti (vytváření vodních

3407

teak

jako mezivrstva a konečný nátěr

skvrn)

3408

mahagoni

nelepivý min. do 70°C

3409

nußbaum

Spotřeba:

zvýšená odolnost vůči UV záření

3412

palisander

Nanášecí množství: 150-300 ml/m2

spolehlivá stabilita odstínu

3413

afzelia

Tloušťka mokrého ﬁlmu: 150-300 μm

odpovídá DIN EN 71-3(bezpečnost hraček)

3415

goldmeranti

Tloušťka suchého ﬁlmu: 50-100 μm

velmi dobrá odolnost proti krupobití

3419

hemlock UV

**Tloušťka suchého ﬁlmu odstínu hemlock
speciální odstíny

min. 130 μm

LW-700/20
1680
1689
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matný
bezbarvý
speciální odstíny

5l
20 l
120 l

Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Lazurové mezivrstvy a konečné nátěry

Induline LW-720

3996

seidenglänzend

Vodou ředitelný bezbarvý nátěr pro dřevěná okna v kombinaci s hliníkem sloužící

3989

farblos /bezbarvý/
speciální odstíny

jako mezivrstva a konečný nátěr s nepatrným zvýrazněním dřeva a sklonem ke žloutnutí.

Oblasti použití:

5l
20 l

Vlastnosti:

pro dřevěná okna v kombinaci s hliníkem

bezbarvá, hedvábně lesklá lazura

pro tvarově stálé a nestálé dřevěné dílce z

zabraňuje zvýraznění dřeva/žloutnutí

jehličnatého a listnatého dřeva, např. okna,

dřevěného podkladu

venkovní dveře, bednění atd.

s vysoce transparentními absorbéry

tloušťka mokrého ﬁlmu: 35-50 μm na nátěr

UV záření

jako konečná úprava pro vysoce pigmentova-

ředitelná vodou, určená pro nástřik

né krycí odstíny

a sériovou výrobu
odpovídá normě DIN EN 71-3

Spotřeba:

(bezpečnost hraček)

Nanášené množství cca 125-175 ml/m2 na nátěr

jemná na omak: vytváří vzhled kvalitního

Tloušťka mokrého ﬁlmu: cca 125-175 μm na nátěr

lakovaného nábytku

Tloušťka suchého ﬁlmu: cca 35-50 μm na nátěr

Induline LW-725

3943

LW-725/40

Vodourozpustná vysoce transparentní mezivrstva a konečný nátěr na domovní dveře

seidenglänzend

s velmi dobrou odolností vůči poškrábaní.

farblos /bezbarvý/

Oblasti použití:

Vlastnosti:

pro mechanicky namáhané povrchy, zvláště

houževnatě pružný a odolný

u domovních dveří (např. poškrábání klíčem)

proti poškrábání

jako vrchní lak pro krycí laky s vysokým

při použití na venkovních dveřích odolný

obsahem pigmentů, na ochranu před oděrem

proti klimatickým vlivům

pigmentů

vysoce transparentní - neovlivňuje odstín

3944

speciální odstíny

3941

LW-725/20

3942

matt

2,5 l
5l
20 l

farblos /bezbarvý/

krycího laku
k dostání v bezbarvých a lazurových
odstínech
Spotřeba:

naprosto kompatibilní s nátěrovým

Nanášené množství cca 125-175 ml/m2 na nátěr

systémem Induline

Tloušťka mokrého ﬁlmu: cca 125-175 μm na nátěr
Tloušťka suchého ﬁlmu: cca 45-65 μm na nátěr
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SORTIMENT VÝROBKŮ INDULINE
Přehled výrobků Induline
Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Krycí mezivrstvy a koncové nátěry

Induline DW-601

DW-601/50
hedvábně lesklý

Krycí lak na bázi akrylátů/polyuretanů, ředitelný vodou.

Oblasti použití:

3920

weiß

3929

speciální odstíny

vysoká kvalita povrchu v důsledku

dílce

optimalizace mikropěny

např. okna, venkovní dveře, panely atd.

klimaticky odolný a prodyšný

ve vnitřních a venkovních prostorách

trvale elastický, nežloutne a nekřídovatí

jako mezivrstva a konečný nátěr při nanášení

nízká spotřeba v důsledku vysokého podílu

v jedné či více vrstvách

sušiny

zpracovatelný nanášením v jedné či více

velmi nízká náchylnost ke znečištění

vrstvách

technologie Core-Shell

120 l

DW-601/35

Vlastnosti:

pro všechny tvarově stálé a nestálé dřevěné

5l
20 l

hedvábně matný
3921

weiß
DW-601/20

1730

matt weiß

mimořádně nelepivý a trvanlivý
Spotřeba:

k dostání rovněž v odstínech RAL a NCS

Nanášecí množství: cca 150-300 ml/m2

odpovídá normě DIN EN 71-3

Tloušťka mokrého ﬁlmu: cca 150-300 μm

(bezpečnost hraček)

Tloušťka suchého ﬁlmu: cca 60-120 μm

Doplňkové výrobky

Induline SW-910

3777

Přípravek na ošetření čelního dřeva na vodní bázi vytvářející ochranný ﬁlm.

Oblasti použití:
řezné a čelní plochy dřeva

Vlastnosti:
vytváří bezbarvý, elastický a vodoodpudivý

okna, venkovní dveře, bednění, proﬁlová

ﬁlm

prkna, ploty, zhlaví krokví, lepená vrstevnatá

zabraňuje nasáknutí vlhkosti na čelním dřevu

dřeva atd.

a spárách tvaru „V“

pro dřevo do exteriéru

účinné zamezení zvětšování objemu
ošetřených dřev pod vlivem vlhkosti

Spotřeba:
cca 100 ml/m2 dle nasákavosti podkladu
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12 x 0,5 l
2,5 l

Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Doplňkové výrobky

Induline Schnellspachtel

3260

weiß

10 x 0,36 kg

3495

bezbarvý

15 x 250 ml

Induline Fugenfüller

7730

transparentní

12 x 310 ml

Akrylová disperze se speciálním pomocnými látkami, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

7731

transparentní

Jednosložková disperzní stěrka

Oblasti použití:

Vlastnosti:

na opravné práce

rychle schne

na dřevěné povrchy v interiéru

dobře se brousí

na opravu malých poškození venkovní omítky

dobrá plnivost

a betonu před nátěrem

ekologická, bez obsahu rozpouštědel

Spotřeba:
dle potřeby

Induline V-Fugenschutz
Elastická, hydrofobní izolace spár s nízkým obsahem rozpouštědel

Oblasti použití:

Vlastnosti:

na okna a dveře

rychlé zaschnutí na povrchu

na ochranu „V spáry“ před zatékající vlhkostí

dobré a snadné zpracování, vysychá

na ochranu čelního dřeva před vzlínající

transparentně

vlhkostí

možno přelakovat všemi barvami na vodní
bázi

Spotřeba:
cca 10 ml/bm u 2 mm spár tvaru „V“

kalný
Oblasti použití:

Vlastnosti:

na elastické uzavření úzkých trhlin, jakož

dobré a snadné zpracování

i řezných a pokosových spár ve dřevě a při

pro všechny hydronátěry

výrobě oken

po vytvoření ﬁlmu ji můžeme přetřít běžných

transparentně kalná varianta je určena zvláště

lakem a lazurovými systémy

pro průmyslovou výrobu s krátkým výrobním

transparentně kalnou variantu můžeme

taktem a případy, v nichž je kompletně trans-

přelakovat po 30 minutách

parentní vyschnutí sekundární

transparentní variantu můžeme přelakovat

transparentní varianta je vhodná zvláště pro

po 2 hodinách

dřeva určená pro lazurový nátěr s možností
delší doby na schnutí
Spotřeba:
cca 30 ml/bm do spáry o průřezu 3 x 3 mm
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SORTIMENT VÝROBKŮ INDULINE
Přehled výrobků Induline
Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Doplňkové výrobky

Multi-Sil
Silikonová těsnicí hmota síťující alkoxidem.

Oblasti použití:

Vlastnosti:

7380

transparent

7381

weiß

7382

mittelbraun

7383

ockerbraun

7385

braun

zasklívací práce

ekologická, bez zápachu

7386

dunkelbraun

napojovací spáry, stavební spáry

vysoce odolná vůči oděru, neboť neobsahuje

7387

schwarz

plniva

7388

manhattan

Spotřeba:

nevytváří trhliny: proto mimořádně záhy

7390

dunkelgrau

dle potřeby

zatížitelná

7391

lichtgrau

obsahuje fungicidy

7392

mittelgrau

snášenlivá s živicemi

7393

transp. trübe

odpovídá DIN 18545, skupina E

7394

hellgrau

snášenlivá s nátěry podle DIN 52454

7395

oregon

testována podle DIN EN 71-3

7396

buche

(bezpečnost hraček)

7389

speciální odstíny*

kartuše
12 x 310 ml
hliníkové tuby
20 x 400 ml
(pro transparentní
a bílou)
20 x 600 ml

*na objednávku v
kartuších s obsahem
310 ml

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrát

3868

5l

1827

6 x 0,75 l

Čisticí prostředek.

Oblasti použití:
na čištění stříkacích přístrojů, zařízení, kabin,

Vlastnosti:
přidává se 10 - 20 % do vody

závěsných kolejnic atd. od zaschlých vodních
laků
Spotřeba:
dle potřeby a stupně znečištění

Induline Mix & Go
Sada pro údržbu a renovaci nátěru oken.

Oblasti použití:
pro lazury a krycí nátěry na vodní bázi.

Vlastnosti:
obsahuje aditiva pro vytvoření nátěrové
kvality

Spotřeba:
dle potřeby
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Výrobek / druh výrobku

Číslo výrobku

Odstín

Balení netto

Doplňkové výrobky

Induline Pflegeset für Fenster

2745

čistič a balzám v
balení po 250 ml

Obsahuje čistič a balzám na údržbu oken a 2 čistících hadříků.

Oblasti použití:
na údržbu nátěru dřevěných oken

Vlastnosti:

2 čistící hadříky

pravidelné používání umožňuje prodloužení
renovačních intervalů, popř. životnosti

Spotřeba:

povrchů

dle potřeby

dobré a snadné zpracování
oživuje barvy / lesk
dodatečná ochrana proti klimatickým vlivům

Induline Pflegeset für Türen

2746

čistič a balzám v

Obsahuje čistič a balzám na údržbu dveří a 2 čistících hadříků.

balení po 250 ml

Oblasti použití:

2 čistící hadříky

na údržbu nátěru dřevěných dveří

Vlastnosti:
pravidelné používání umožňuje prodloužení
renovačních intervalů, popř. životnosti

Spotřeba:

povrchů

dle potřeby

dobré a snadné zpracování
oživuje barvy / lesk
dodatečná ochrana proti klimatickým vlivům

Aidol Compact-Lack PU
Kvalitní, vodou ředitelný krycí a rychle schnoucí lak na bázi polyuretanů a akrylů.

Oblasti použití:

weiß

3475

speciální odstíny

3420

farblos

3421

hemlock

3422

kiefer

3423

eiche hell

3424

afrormosia

6 x 750 ml
2 x 2,5 l

Vlastnosti:

jako kvalitní mezivrstva a konečný

hedvábně lesklý

nátěr

nepatrný zápach

pro tvarově stálé dřevěné dílce

snadné, vláčné zpracování

natřené základním nátěrem

velmi dobrý rozliv

pro kovové dílce natřené základním

velmi dobrá krycí schopnost

nátěrem a tvrzené PVC

nelepivý, s dobrou mechanickou

pro venkovní i vnitřní použití

3470

odolností
testován podle DIN EN 71-3

Spotřeba:

(bezpečnost hraček)

cca 100 ml/m² na nátěr

Aidol Compact-Lasur PU
Kvalitní, vodou ředitelná silnovrstvá lazura na bázi polyuretanů a akrylu.

Oblasti použití:

Vlastnosti:

jako kvalitní mezivrstva a konečný nátěr

nezapáchá

3426

teak

pro tvarově stálé dřevěné dílce natřené

snadné zpracování

3427

mahagoni

základním nátěrem (např. dřevěné domky,

velmi dobrý rozliv

3428

nussbaum

obložení apod.)

dobrá elasticita

3429

palisander

pro venkovní i vnitřní použitíí

s obsahem UV-blokátorů

3432

afzelia

dobrá mechanická odolnost

3439

speciální odstíny

Spotřeba:

6 x 750 ml
2 x 2,5 l

odpovídá EN 71-3 (bezpečnost hraček)

cca 100 ml/m² na nátěr
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