
 Technický list  
 

               HOLZFARBE       
        Koncentrované  barvivo                                          3000; 3050; 3100; 3005 
 
Popis HOLZFARBE je ideální barvivo k barvení všech dřevěných povrchů v interiéru. Celá škála barevných odstínů 

umožňuje vyniknout přirozené kráse dřeva. Tento výrobek je výbornou náhražkou klasického práškového 
barviva, jako je Anilin, u kterého hrozí vdechnutí škodlivého prachu. Může být zředěno alkoholem, nitro 
ředidlem nebo vodou s maximálním poměrem 1 : 6 (vyšší ředění může změnit barevný efekt). HOLZFARBE 
může být také použito jako barvivo pro transparentní laky.  

 Barevná škála odstínů : 17 teak, 52 dub, 53 světlý ořech, 58 palisandr , 60 černá, 62 mahagon, 63 tmavý ořech, 
120 žlutá, 122  oranžová, 125 červená , 134 zelená, 140 modrá.    

 
Způsob použití  Zřeďte přípravek v poměru 1: 6 s vodou, alkoholem nebo nitro-ředidlem. HOLZFARBE se nanáší houbičkou 

nebo štětcem na neupravený, čistý a smirkovaný povrch. Délka zaschnutí závisí na typu použitého ředidla. 
V případě ředění s vodou se doba sušení pohybuje v intervalu 12 - 24 hodin. Před závěrečnou úpravou pomocí 
šelaků apod. se doporučuje povrch jemně přebrousit smirkovým papírem. 

 

Podklad Dřevo. 

Technické              -  Vzhled      kapalina 
parametry -  Barva      barevná-dle označení 
 -  Zápach      charakteristický 

-  Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědlech 
-  Rozpustnost ve vodě                                                    > 100  
- Měrná hmotnost     0,872 kg/l 

 -  Bod varu      40-126 °C 
 -  Bod vzplanutí     < 23 °C 
 -  Výrobek, který není určený pro použití podle nař.2004/42/EU  

     
Aplikace Štětec, houbička 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plastový obal  250 ml; 500 ml; 1 Lt; 5 Lt 

Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním dobře uzavřeném a etiketou označeném obalu  max. 12 měsíců od 
data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Skladujte na dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů vznícení. Během manipulace 
nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit úniku produktu do životního prostředí. 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
Signální slovo: Nebezpečí.   Obsahuje: Aceton; 1-methoxypropan-2-ol.  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje 
vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže.   
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte 
mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P312 Necítíte-li se dobře, volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.   
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Likvidace odpadu s obsahem tohoto výrobku musí být provedena 
prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku 
do povrchových či spodních vod.  Kód odpadu  08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky. Obaly 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 
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