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Použití 
Jako ekologický a hospodárný  prost�edek pro povrchovou úpravu a 
ochranu d�eva a d�ev�ných stavebních díl� ve venkovním použití. 
Je vhodný na   nát�ry nestálorozm�rových díl�, jako jsou d�ev�né 
domy, podbití, obložení, pergoly  apod. v nát�rovém systému, tzv. 
„systém z jedné nádoby“.  
Pro stálorozm�rové díly (okna, dve�e) se Cetol Novatech používá jako 
mezivrstva a finální vrstva v nát�rovém systému Sikkens. Základní 
nát�r se provede nát�rovou hmotou Cetol HLS.  

Vlastnosti 
Technologie high – solid prysky�ic znamená pro Cetol Novatech vysoký 
podíl pevných �ástic v daném objemu (až  68 % hmotnostních) p�i 
nízkém obsahu t�kavých organických rozpoušt�del. Lze tak dosáhnout 
dostate�n� silných suchých vrstev nát�r�, takže dv� vrstvy Cetolu 
Novatech nahradí t�i vrstvy konven�ní  tenkovrstvé lazury. 
Prost�edek hluboko proniká do podkladu, výborn� chrání p�ed UV 
zá�ením, má dlouhodobý ochranný ú�inek proti p�sobení pov�trnosti, k 
dalším  vlastnostem pat�í optimáln� regulovat  vlhkost ve d�ev� a tím 
zajiš�ovat jeho dlouhodobou ochranu povrstvením  Cetolem Novatech. 
Další p�irozenou vlastností high-solid prysky�ic  je schnutí ve dvou 
fázích,  první fáze (fyzikální schnutí) probíhá pomaleji a druhá fáze 
(chemické schnutí) probíhá rychleji než u konven�ních lazur. 
Mezi další vlastnosti lak� z high-solid prysky�ic pat�í rovn�ž ta, že 
p�vodní vysoký po�áte�ní lesk povrstvení se v n�kolika prvních 
týdnech viditeln� redukuje.  
Výrobek  obsahuje konzerva�ní látky k ochran� nát�rového filmu p�ed 
p�sobením mikroorganism�, je proto ur�en pouze pro venkovní po- 
užití, nesmí se aplikovat v interiérech. 
Poznámka: Vnit�ní strany oken a venkovních dve�í se nepokládají za 
interiér. 

Stupe� lesku:                             asi 30 – 40  GU/60° 
Hustota:                                      asi 0,96 kg/l, podle odstínu 
Obsah pevných �ástic:               asi 67% hmot. = 60% obj. 
VOC údaj:                                   max. 360 g/l 

Barevné odstíny 
006 eiche hell           024 eiche antik                  077 kiefer 
009 eiche dunkel      030 opalweiss                    085 teak 
010 nussbaum          045 mahagoni                   996 esche 
014 antikgrau           048 palisander                    
020 ebenholz           073 altkiefer 
Krom� t�chto odstín� je možno obdržet Cetol Novatech i v dalších 
odstínech dle vzorkovnice Natural Balance v novém systému Color-
Mix.  
Všechny lazurovací odstíny  jsou navzájem mezi sebou mísitelné. 
Optický vjem jednotlivých lazurovacích odstín� m�že být na r�zných 
druzích podklad� rozdílný. Doporu�uje se provést zkoušku na daném 
druhu d�eva. Tmavší barevné odstíny odolávají pov�trnostním vliv�m 
lépe než sv�tlé. 
  
Teplota pro zpracovávání 
5 – 35 oC,  p�i relativní vlhkosti vzduchu max.  85 %. 

Zpracování 
Natíráním, konzistence materiálu je nastavena na tuto aplikaci. 

Spot�eba 
Spot�eba by se m�la pohybovat kolem 50 -  65  ml/m2 , 
což  odpovídá vydatnosti asi 15 – 20 m 2 /litr. P�esné 
hodnoty  se stanovují zkouškou.  
   
Skupina výrobk�
Lazura na d�evo (kód výrobku M-KH03) 

Složení dle VdL 
Alkydová prysky�ice, anorganické pestré pigmenty, kyselina 
k�emi�itá, lakový  benzin, glykoly,saze, dichlofluanid,  aditiva 

Ozna�ení stupn� nebezpe�í
Symbol nebezpe�nosti: - 
ADR: - 
Bod vzplanutí: 62 °C 
Chra�te p�ed  d�tmi! 
Chra�te p�ed ohn�m, neku�te. 
Výpary/aerosol nevdechovat! Pracujte v dob�e v�traných 
prostorách.  
P�i požití nevyvolávat zvracení, p�ivolejte léka�skou pomoc, 
p�edložte obal nebo etiketu. 

�asy  schnutí 
Normované podmínky dle DIN 50014, teplota 23 °C a 
relativní vlhkost vzduchu 50 %. 

Suchý na prach:  po asi 3 - 5 hodinách 
P�etíratelný        :  po asi 16 hodinách 
U d�ev bohatých na doprovodné látky a p�i chladném a vlhkém 
po�así se mohou �asy schnutí prodloužit.  

�ist�ní ná�adí 
	edidlem ST 825 nebo lakovým benzinem. 

Balení 
Plechovka 1 a 2,5 litru (v �R) 

Skladování 
Minimální  skladovatelnost 1 rok. 
Použitá balení se musí dob�e uzavírat, skladovat v chladu a 
suchu, chránit p�ed mrazem 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se 
likviduje podle p�edpis� platných v �R. 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor 
stavebních barev Sikkens v �R,  je registrována v recykla�ním 
systému EKO-KOM pod identifika�ním �íslem EK- F05020531. 

Upozorn�ní 
I p�es ekologický charakter výrobku Cetol Novatech je nutno 
dodržovat platná pravidla pro bezpe�nost a hygienu práce 
s nát�rovými hmotami, obsahující organická �edidla. 

Natírat Na okna  Na �áste�n�
nestálorozm�-

rové díly 

  

         

         

Cetol Novatech  

Druh materiálu 
Hedvábn� lesklá, vysokosušinová lazura na d�ev�né stavební 
díly. Nát�rová hmota na bázi high-solid prysky�ic,  s redu-
kovaným  podílem organických �edidel. Pro venkovní použití.  

Lazurovací povrstvení
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Zpracování 
Základní pravidla  
Veškeré povrstvovací procesy a p�ípravné práce musí být provád�ny 
s ohledem na skute�né pot�eby daného objektu a jeho stav, musí 
dále odpovídat všem ostatním požadavk�m, jenž jsou na n� kladeny.  
Viz též VOB ,  díl C, DIN  18363, odstavec 3 – malí�ské a laka�ské 
práce.  
P�i odstra�ování starých lakových vrstev broušením �i opalováním 
mohou vznikat nebezpe�né prachy, výpary �i aerosoly. Tyto práce je 
nutno provád�t v dob�e v�traných prostorách a v p�ípad� pot�eby je 
nutno použít p�im��ené ochranné pom�cky a respirátory. 
Venkovní díly z jehli�natého d�eva je doporu�eno impregnovat 
p�ípravkem Cetol Aktiva (zkoušený ochranný chemický prost�edek na 
d�evo dle DIN 68800, díl 3). nebo Cetol BL Aktiva (ochrana proti 
promodrání). 
Pro použití nát�rové hmoty  Sikkens  Cetol Novatech by m�la vlhkost 
d�eva být max. 15 %.  
Podle sm�rnic na povrstvování oken, které vydal Spolkový výbor pro 
barvy a ochranu v�cných hodnot, norem VOB, díl C, DIN 18363 a 
doporu�ení Institutu okenní techniky v Rosenheimu musí být d�ev�né 
stavební díly p�ed zabudováním do stavby opat�eny ze všech stran 
minimáln� jednou základní vrstvou a minimáln� jednou mezivrstvou. 
Impregnaci v tomto p�ípad� nelze považovat za základní vrstvu.   
     
Podklad musí být �istý, suchý a nosný, prostý všech �ástic a vrstev, 
které mohou ovliv�ovat p�ilnavost nát�r�, jako jsou nap�íklad vosky, 
politury apod. P�vodní vrstvy nát�r� je t�eba prov��it z pohledu 
snášenlivosti materiál� a také p�ilnavosti následných nových vrstev    
(v p�ípad� zašedlých a pov�trností poškozených ploch je nutno 
podklad odbrousit až na zdravé d�evo). Mezi jednotlivými vrstvami 
musí následovat mezibrus. 
Poch�zné plochy jsou vystaveny vyšším mechanickým namáháním, 
proto Cetol Novatech není ur�en pro nát�r t�chto ploch.  

Pokyn 
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické 
úrovn�.  Jejich  životnost je závislá na mnoha okolnostech.  T�mi jsou 
zvlášt� druh a typ pov�trnostní zát�že,  konstruk�ní ochrana dílu, 
mechanické zat�žování dílu a v neposlední �ad� i volba odstínu 
zpracovávané nát�rové hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a 
provedení nát�rových prací musí odpovídat pot�ebné a poznané úrovni  
v�dy a techniky.  Pro dlouhodobou životnost je t�eba v�as provád�t 
p�íslušnou údržbu a renovaci nát�r�.  Prosím, sledujte pokyny 
Spolkového výboru pro barvy a ochranu v�cných hodnot (v SRN), dále 
se �i
te tzv. nát�rovými tabulkami, vydanými IFT v Rosenheimu a 
dalšími publikacemi.  
P�i  nát�rových pracích kontrolujte u oken  také stav zasklení, t�sn�ní a 
kování. Nefunk�ní t�sn�ní je t�eba odstranit a nahradit novým. 
Poškozené d�evo se odstraní a nahradí vhodnými tmely – Componex
WR Fast, otev�ené �elní �ezy a spáry se zat�sní po provedení 
základního nát�ru Kodrinem Seal. 
P�i provád�ní renova�ních nát�r� stálorozm�rových díl�  je t�eba 
p�ekontrolovat stav   povrstvení na vnit�ní stran� dílu a p�ípadn� jej 
opravit shodným nát�rovým systémem. 

Nát�rový systém 

1. Nát�rové systémy pro nestálorozm�rové d�ev�né díly (podbití, 
d�ev�né fasády apod.) 

1.1 A  První povrstvení, racionální systém 
Impregnace podle DIN 68800, díl 3  
Pouze jehli�naté d�evo, venkovní díly - Cetol Aktiva
Základní nát�r a finální vrstva   
Cetol Novatech    
  
Dodate�ným nát�rem inovovaným Cetolem Clearcoat HB se z�eteln�
oddálí nutnost provád�ní renova�ního nát�ru. 

1. 1 B První povrstvení, systém „premium“ 
Impregnace podle DIN 68800, díl 3  
Pouze jehli�naté d�evo, venkovní díly - Cetol Aktiva

Základní nát�r 
Cetol HLS nebo Cetol HLS plus 
Mezivrstva a finální vrstva 
Cetol Novatech 

Dodate�ným nát�rem inovovaným Cetolem Clearcoat HB se 
z�eteln� oddálí nutnost provád�ní renova�ního nát�ru. 

1. 2. 1 Staré neporušené povrstvení 
P�íprava podkladu 
Lakovaná plocha se pe�liv� o�istí a lehce p�ebrousí jemným 
brusným materiálem. 
Finální vrstva 
Cetol Clearcoat HB 

 1. 2. 2 Staré porušené povrstvení 
P�íprava podkladu 
Staré porušené povrstvení se odborn� a kompletn� odstraní. 
Impregnace, DIN 68800 díl 3 
Pouze jehli�naté d�evo, venkovní díly - Cetol Aktiva
Základní nát�r 
Cetol HLS nebo Cetol HLS plus 
Mezivrstva a finální vrstva 
Cetol Novatech 

Dodate�ným nát�rem inovovaným Cetolem Clearcoat HB se 
z�eteln� oddálí nutnost provád�ní renova�ního nát�ru. 

2. Nát�rový systém pro stálorozm�rové venkovní díly 
(okna, vchodové dve�e apod.) 

2. 1  První povrstvení  
Impregnace podle DIN 68800, díl 3  
Pouze jehli�naté d�evo, venkovní díly - Cetol Aktiva
Základní nát�r 
Cetol HLS nebo Cetol HLS plus 
Mezivrstva 
Cetol Novatech 
Finální vrstva 
Cetol Novatech 

Dodate�ným nát�rem inovovaným Cetolem Clearcoat HB se 
z�eteln� oddálí nutnost provád�ní renova�ního nát�ru. 

2. 2  Renova�ní systémy 

2. 2.  1 Stará, neporušená povrstvení 
P�íprava podkladu 
Podklad se pe�liv� o�istí a lehce p�ebrousí jemným brusným 
materiálem. 
Finální nát�r  
Cetol Clearcoat HB            

2. 2.  2  Stará, porušená povrstvení 
P�íprava podkladu 
Staré nelnoucí a porušené povrstvení se odborn� a kompletn�
odstraní. 
Základní nát�r   
Cetol HLS nebo Cetol HLS plus 
Mezivrstva 
Cetol Novatech   
Finální vrstva 
Cetol Novatech  
Dodate�ným nát�rem inovovaným Cetolem Clearcoat HB se 
z�eteln� oddálí nutnost provád�ní renova�ního nát�ru. 
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Použití v interiérech 
Pro interiérové použití jsou doporu�ovány jiné vhodné nát�rové 
systémy – viz nap�íklad technické  listy výrobk� Cetol BL Decor a nebo 
Cetol BL Unitop. 

Pokyn 
Uvedené návrhy nát�rových systému a provád�ní p�íprav podklad� je 
t�eba  chápat jako možné p�íklady z n�kolika.  Na základ�  rozmanitosti 
podmínek u jednotlivých objekt� je t�eba  je odborn� a kvalifikovan�
vyzkoušet.  

Pokyny 
Ve zvláštních �i mimo�ádných p�ípadech si vyžádejte neprodlen�
technické poradenství u zástupc� firmy Sikkens v �eské republice. Za 
nesprávné, nevhodné �i neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití 
výrobce ani dodavatel neru�í.                       


