
Povrchová úprava  
dřeva pro řemeslníky
Profesionální, efektivní  
a trvanlivé
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Inovativní 
sortiment Remmers
Tři technologie pro nejlepší výsledky

Osvědčené produkty:  
rozpouštědlové nátěry na dřevo

V 70. letech  koncern Remmers získal v Evropě 
vůdčí roli v oblasti ochrany a údržby dřeva. 
Těžištěm výroby jsou hlavně rozpouštědlové 
lazury na dřevo vytvářející neustále nové stan-
dardy.

Nejnovější generace:  
vodou ředitelné nátěry na dřevo

Nové nátěry na vodní bázi, jejichž vývojem jsme 
se v posledních letech intenzivně zabývali, 
představují alternativu ke klasickým produktům 
obsahujícím rozpouštědla.

S kompletně novým sortimentem vodou 
ředitelných nátěrů na dřevo jde Remmers 
ještě o krok dále. Výrobky obsažené v sorti-
mentu představují zcela novou generaci, která 
v některých případech výrazně předstihuje 
staré syntetické nátěry.

Budoucnost:  
Produkty na bázi udržitelných zdrojů

Že udržitelnost není jen často (zne)užívaným 
moderním pojmem, že je symbolem zodpo-
vědnosti k okolnímu prostředí, zdravému byd-
lení a kvalitě života, dokazuje Remmers svou 
řadou [eco] produktů, které jsou vyrobeny na 
bázi udržitelných zdrojů. Zda na dřevo v inte-
riéru či exteriéru, v [eco] řadě vždy najdete to 
správné řešení.

Kdo se rozhodne pro produktovou  
řadu  [eco], chrání  tak nejen dřevo,  
ale stejnou mírou i globální  
zdroje a životní prostředí.

Inovace:  
Produkty 3v1 šetří čas i peníze

Společnost Remmers si stanovila za cíl, při vý- 
voji produktů zohledňovat požadavky řeme-
slníků pracujících na stavbách a ve svých 
dílnách. Výsledkem jsou produkty 3v1, kterými 
šetříte svůj čas, peníze a mnohdy se díky nim 
vyhnete i mrzutostem, protože pro kompletní 
systém nátěru potřebujete pouze jeden pro-
dukt z naší řady 3v1.  
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Impregnace
Pro zvláště odolné dřevěné komponenty

Impregnace na dřevo od firmy Remmers nabízejí potřebnou ochranu proti dřevokazným a dřevo-
zbarvujícím houbám a plísním včetně ochrany proti napadení hmyzem a termity. Nezáleží, zda je 
materiál na syntetické či vodní bázi, účinné látky pronikají hluboko do dřeva a hodí se pro dřevěné 
komponenty všeho druhu, od rozměrově nestálých dřevěných dílců, jako jsou např. ploty a krovy, 
přes částečně rozměrové stálé dřevěné dílce, např. palubky a zahradní domky, až po rozměrově 
stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře.  
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IG-10-Imprägniergrund IT
Tekutý ochranný prostředek na 
rozpouštědlové bázi s preven-
tivním účinkem proti zamodrá-
ní, hnilobě, dřevokaznému hmy-
zu a termitům

Výhody pro zákazníka:

 � Jistota kvalitní ochrany díky  
širokému spektru účinných látek

 � Ochrana před zamodráním,  
hnilobou, hmyzem a termity

 � Testovaná účinnost s nanášecím 
množstvím a schnutím ověřeným 
v praxi
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IG-10-Imprägniergrund IT
Tekutý ochranný prostředek na rozpouštědlové bázi s preventivním 
účinkem proti zamodrání, hnilobě, dřevokaznému hmyzu a termitům

Oblasti 
použití:

 � Dřevo v exteriéru
 � Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, 

GK 2 a 3
 � Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, 

hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné oblo-
žení

 � Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. 
rolety, obklady, zahradní domky

 � Staticky namáhané stavební dílce pod stře-
chou (např. krovy)

 � Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ), 
např. okna a dveře

 � Základní nátěr pod lazurovací a krycí barvy
 � Prostředky na ochranu dřeva se nesmí použí-

vat na dřevo, které je určené pro přímý styk s 
potravinami nebo krmivy

 � Výrobek zásadně nepoužívejte k ošetření dře-
věných ploch v obytných místnostech, kromě 
vnitřních stran oken a vchodových dveří. Za 
obytné prostory se nepovažují např. nedokon-
čené krovy, obchodní prostory nebo obecně 
neobývané interiéry

 � Schválený ochranný prostředek na dřevo 
podle DIN 68800-3

Vlastnosti:  � Včetně ochrany proti hnilobě, zamodrání, 
hmyzu a termitům

 � Odolný vůči nabobtnání, reguluje vlhkost
 � Impregnované dřevo je vhodné pro všechny 

následující nátěry
 � Úsporný, díky tenké aplikační vrstvě

Aplikace:  � Štětec (přírodní štětiny), ponorná vana, stří-
kací tunel

Spotřeba:  � S preventivním účinkem proti hnilobě, zamod-
rání a hmyzu při 150 ml/m²

Přetíratelný:  � Po cca 24 hodinách při teplotě 20°C a 65% 
relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené  
v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

MSL-40/sm (7240)

HSL-30/m (7100)
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Používejte biocidy bezpečným způsobem.  

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Počet kusů na paletě 84 50 22

Balení
5 l
Plechový 
obal

10 l
Plechový 
obal

20 l
Plechový 
obal

Kód obalu 05 10 20

Číslo výrobku a odstín

7144 farblos   

FARBLOS
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Tenkovrstvé lazury
3v1 Lazury pro ochranu dřeva a zešeďovací lazury

3v1 Lazury pro ochranu dřeva od firmy Remmers představují vysoce kvalitní složení ochranné im-
pregnace, základního nátěru a lazury v jednom produktu. Pro uživatele mají řadu výhod: použití pouze 
jednoho produktu, menší úsilí při natírání a nižší náklady na materiál na m². Produkty 3v1 chrání 
dřevo proti vlhkosti, UV záření, napadení houbami, poškozením vosami, plísněmi a řasami a zároveň 
zachovávají přirozený mat a prodyšnost dřeva. 
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Aqua HSL-35/m 
Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
Prémiová rychleschnoucí lazura 
na vodní bázi na ochranu dřeva 
pro profesionální využití

HSL-30/m 
Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
Prémiová lazura na ochranu dřeva 
na rozpouštědlové bázi se zvýše-
ným účinkem pro profesionální 
využití

Výhody pro zákazníka:

 � Pouze jeden produkt pro  
kompletní nátěrový systém

 � Šetří čas a peníze
 � Velmi dobrá životnost
 � Jednoduchá renovace bez  

nutnosti broušení
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Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
Prémiová rychleschnoucí lazura na vodní bázi  
na ochranu dřeva pro profesionální využití

Oblasti 
použití:

 � Dřevo v exteriéru
 � Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, 

GK 2 a 3
 � Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, 

hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné oblo-
žení

 � Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. 
rolety, obklady, zahradní domky

 � Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ), 
např. okna a dveře

 � Základ, mezivrstva i konečný nátěr
 � Není vhodné pro nátěry podlahových ploch  

(u teras, palubkových ploch) atd.

Vlastnosti:  � Tenkovrstvá lazura
 � 3v1: impregnace, základ a lazura (vrch)
 � Chrání dřevo před vlhkostí a má preventivní 

účinky proti zamodrání
 � Ve spojení s konstrukční ochranou dřeva 

snižuje riziko vzniku hniloby
 � Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje bezpeč-

nost proti požerku vosami
 � Ochranný film proti plísni a řasám
 � Na vodní bázi: žádný nepříjemný zápach  

a čištění pracovního nářadí pomocí vody
 � Rychlé schnutí: 2 nátěry v jeden den
 � Následné ošetření bez přebroušení
 � Dlouhodobá ochrana s rovnoměrným zvětrá-

váním
 � Proniká do hloubky
 � Prodyšná
 � Neloupe se
 � Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat

Aplikace:  � Akrylový štětec/štětiny ze syntetického vlákna, 
nanášecí stroj

Spotřeba:  � Preventivní účinek proti zamodrání při spotře-
bě 197-216 ml/m², materiál ošetřete nejméně 
2 nátěry

Přetíratelný:  � Po cca 2-3 hodinách při 20°C a 65% relativní 
vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

Aqua MSL-45/sm (7130)

Aqua DSL-55 (7220)
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Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
* Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí), a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení 

povětrnostních vlivů (dřeva, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr 
ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

Počet kusů na paletě 672 200 96 30 22

Balení
0,75 l
Plechový 
obal

2,5 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

10 l
Plechový 
obal

20 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 03 05 10 20

Číslo výrobku a odstín

7120 farblos *     
7121 eiche hell (RC-365)   
7122 kiefer (RC-270)   
7123 pinie/lärche (RC-260)   
7124 teak (RC-545)   
7125 nussbaum (RC-660)   
7126 palisander (RC-720)   
7127 silbergrau (RC-970)   
7128 weiß (RC-990)  
7129 Sonderfarbton    

KIEFER

SILBERGRAU

TEAKEICHE HELL

PALISANDER

PINIE/LÄRCHE

WEISS

FARBLOS*

NUSSBAUM

Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.
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HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
Prémiová lazura na ochranu dřeva na rozpouštědlové bázi  
se zvýšeným účinkem pro profesionální využití

Oblasti 
použití:

 � Dřevo v exteriéru
 � Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, 

GK 2 a 3
 � Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, 

hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné  
obložení

 � Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. 
rolety, obklady, zahradní domky

 � Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ), 
např. okna a dveře

 � Základ, mezivrstva i konečný nátěr
 � Není vhodné pro nátěry podlahových ploch  

(u teras, palubkových ploch) atd.

Vlastnosti:  � Tenkovrstvá lazura
 � 3v1: impregnace, základ a lazura
 � Preventivní ochrana před: vlhkostí, UV-záře-

ním, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami  
a potravou vos

 � Proniká do hloubky
 � Prodyšná
 � Brilantní odstíny
 � Neloupe se
 � Následné ošetření bez přebroušení
 � Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat

Aplikace:  � Štětce (přírodní štětiny), plochý štětec, máčecí 
vany, polévací zařízení, stříkací zařízení  
(uzavřené)

Spotřeba:  � Preventivní účinek proti zamodrání a hnilobě 
při 205-250 ml/m² a nejméně dvou vrstvách 
nátěru

 � Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší 
savost a v některých případech bude nutný  
i 3 nátěr

Přetíratelný:  � Po cca 12 hodinách při teplotě 20°C a 65% 
relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené  
v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

IG-10 (7144)

MSL-40/sm (7240)
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Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
* Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí), a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení 

povětrnostních vlivů (dřeva, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr 
ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

Počet kusů na paletě 672 200 96 30 22

Balení
0,75 l
Plechový 
obal

2,5 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

10 l
Plechový 
obal

20 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 03 05 10 20

Číslo výrobku a odstín

7100 farblos *     
7101 eiche hell (RC-365)   
7102 kiefer (RC-270)   
7103 pinie/lärche (RC-260)   
7104 eiche rustikal (RC-360)   
7105 teak (RC-545)   
7106 mahagoni (RC-565)   
7107 nussbaum (RC-660)   
7108 palisander (RC-720)    
7109 silbergrau (RC-970)    
7110 weiß (RC-990)    
7111 kastanie (RC-555)   
7112 graphitgrau (FT-25416)   
7113 platingrau (FT-26788)   
7114 Sonderfarbton    

KIEFER

NUSSBAUM

GRAPHITGRAU

EICHE RUSTIKAL

SILBERGRAU

EICHE HELL

MAHAGONI

KASTANIE

PINIE/LÄRCHE

PALISANDER

PLATINGRAU

FARBLOS*

TEAK

WEISS

Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.
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Středněvrstvé lazury
Dlouhodobá ochrana proti vlhkosti  
a UV záření pro dřevěné komponenty

Zvláště cenné dřevěné komponenty, jako jsou palubky, zahradní nábytek, ale také okna a dveře, 
lze efektivně ochránit středněvrstvými lazurami Remmers. Nabízejí snadno udržovatelné povrchy  
s dlouhými renovačními intervaly. Rozměrově stále a částečně rozměrově stálé dřevo chrání zvláště 
dobře proti vlhkosti a UV záření. Tradičně lazurované povrchy tmavnou s každým renovačním 
nátěrem. Pro trvale světlé dřevo slouží Aqua MSL-45 / sm a MSL-40 / sm v odstínu farblos UV+ jako 
obětovaná vrstva, která se v případě renovace obnoví. Požadovaný barevný odstín tedy tmavne mno-
hem pomaleji.
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MSL-40/sm
Mittelschicht-Lasur UV+
Lazura na bázi rozpouštědel  
s ochranou proti UV záření

Aqua MSL-45/sm
Mittelschicht-Lasur UV+
Dekorativní středně tuhý lazu-
rovací gel na vodní bázi s vel-
mi vysokou ochranou proti UV 
záření, univerzální pro dřevo  
v exteriéru i interiéru

Výhody pro zákazníka:

 � Dlouhodobá ochrana cenných 
stavebních dílců

 � Neskapává: pro komfortní  
zpracování

 � Nelepivá: vhodná pro okna  
i dveře
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Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+
Dekorativní středně tuhý lazurovací gel na vodní bázi s velmi vysokou 
ochranou proti UV záření, univerzální pro dřevo v exteriéru i interiéru

Oblasti 
použití:

 � Dřevo do interiéru a exteriéru
 � Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna  

a dveře
 � Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, 

hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné oblo-
žení

 � Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. 
rolety, obklady, zahradní domky

 � Konečný nátěr na impregnované dřevo, např. 
zahradní nábytek

 � Bezbarvý UV+ lze využít i jako obětovanou vr- 
stvu u pigmenovaných variant pro stálosvětlé 
dřeviny

 � Není vhodné pro nátěry podlahových ploch  
(u teras, palubkových ploch) atd.

Vlastnosti:  � Neskapává
 � Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 � Vysoká ochrana před UV zářením i pro světlé 

barevné odstíny a bezbarvý nátěr farblos UV+
 � Hedvábně matný
 � Odpuzuje špínu a je snadný na údržbu
 � Nelepivý (podle směrnice HO.03)
 � Dobrý rozliv
 � Bez konzervačních prostředků a biocidů na 

ochranu dřeva
 � Elastický

Aplikace:  � Akrylový štětec, plochý štětec

Spotřeba:  � Cca 100 ml/m² na pracovní postup 
 � Pigmentovaný: 2 nátěry 
 � Bezbarvý UV+: 3 nátěry

Přetíratelný:  � Po cca 4 hodinách při teplotě 20°C a 65% 
relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené 
v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

Aqua HSL-35/m * (7120)
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* Používejte biocidy bezpečným způsobem. 

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Počet kusů na paletě 672 200 96 30 22

Balení
0,75 l
Plechový 
obal

2,5 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

10 l
Plechový 
obal

20 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 03 05 10 20

Číslo výrobku a odstín

7130 farblos UV+    
7131 eiche hell (RC-365)  
7132 kiefer (RC-270)  
7133 pinie/lärche (RC-260)  
7134 teak (RC-545)  
7135 mahagoni (RC-565) 
7136 nussbaum (RC-660)   
7137 palisander (RC-720)  
7139 weiß (RC-990)   
7140 Sonderfarbton    

KIEFER TEAKEICHE HELL

PALISANDER

PINIE/LÄRCHE

WEISS

FARBLOS UV+

NUSSBAUMMAHAGONI

Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.
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MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+
Lazura na bázi rozpouštědel s ochranou proti UV záření

Oblasti 
použití:

 � Dřevo v exteriéru
 � Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna  

a dveře (včetně jejich vnitřních částí)
 � Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. 

rolety, obklady, zahradní domky
 � Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, 

hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné oblo-
žení

 � Bezbarvý UV+ lze využít i jako obětovanou 
vrstvu u pigmenovaných variant pro stálo- 
světlé dřeviny

 � Není vhodné pro nátěry podlahových ploch  
(u teras, palubkových ploch) atd.

Vlastnosti:  � Středněvrstvá lazura
 � Neskapává
 � Dobrý rozliv
 � Ochranný film proti plísni, řasám a zamodrání
 � Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 � Vysoká ochrana proti UV záření pomocí  

speciálních pojiv
 � Odpuzuje špínu a je snadná na údržbu
 � Nelepivá (podle směrnice HO.03)
 � Bez kobaltu

Aplikace:  � Štětec (přírodní štětiny)

Spotřeba:  � 1. pracovní krok: 100 ml/m²
 � 2. pracovní krok: 60 ml/m²

Přetíratelný:  � Po cca 12 hodinách při 20°C a 65% relativní 
vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

IG-10 * (7144)

HSL-30/m * (7100)
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* Používejte biocidy bezpečným způsobem.  

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Počet kusů na paletě 672 200 96 22

Balení
0,75 l
Plechový 
obal

2,5 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

20 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 03 05 20

Číslo výrobku a odstín

7240 farblos UV+    
7242 teak (RC-545) 
7246 Sonderfarbton   

TEAKFARBLOS UV+ Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.
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Silnovrstvé lazury
Maximální ochrana proti vlhkosti pro okna,  
dveře a další dřevěné dílce

Rozměrově stálé dřevěné dílce vyžadují pro správné použití vysokou rozměrovou stabilitu. Proto jsou 
silnovrstvé lazury stále tím nejlepším, co lze použít. Před přímými a nepřímými povětrnostními vlivy 
lze dřevěné dílce trvale chránit nejlépe za použití těchto materiálů. Produktová řešení od společnosti 
Remmers jsou obzvláště odolná a vyznačují se svými vynikajícími aplikačními vlastnostmi. Díky vy-
sokému obsahu PU mají také velmi dobrou mechanickou odolnost.
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Aqua DSL-55-Dickschicht-
Lasur PU
Vodou ředitelná silnovrstvá la-
zura s velmi dobrým rozlivem 
pro okna, dveře a jiné kvalitní 
dřevěné dílce

Výhody pro zákazníka:

 � Výborná aplikace

 � Velmi dobrá odolnost vůči  
povětrnostním vlivům

 � Zvláště odolné díky vysokému 
obsahu PU 
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Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU
Vodou ředitelná silnovrstvá lazura s velmi dobrým rozlivem pro okna, 
dveře a jiné kvalitní dřevěné dílce

Oblasti 
použití:

 � Dřevo do interiéru a exteriéru
 � Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna  

a dveře
 � Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. 

rolety, obklady, zahradní domky
 � Mezivrstva a konečný nátěr
 � Lze využít i jako renovační nátěr
 � Není vhodné pro nátěry podlahových ploch  

(u teras, palubkových ploch) atd.

Vlastnosti:  � Silnovrstvá lazura
 � Redukuje žluté zabarvení
 � Jednoduché zpracování
 � Odolná vůči povětrnostním vlivům a regulující 

vlhkost
 � Nelepivá (podle směrnice HO.03)
 � Trvanlivá, nešpiní se, odolná
 � Vynikající rozliv
 � Vysoce elastická
 � Obsahuje absorbéry UV záření
 � Jako renovační nátěr vykazuje vynikající při-

lnavost na starý nátěr

Aplikace:  � Akrylový štětec, plochý štětec, pistole s pohár-
kem, Airless-/Airmix stříkací zařízení

Spotřeba:  � Cca 100 ml/m² na pracovní postup

Přetíratelný:  � Po cca 4 hodinách při teplotě 20°C a 65% 
relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené 
v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

Aqua HSL-35/m * (7120)
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* Používejte biocidy bezpečným způsobem. 

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Počet kusů na paletě 672 200

Balení
0,75 l
Plechový 
obal

2,5 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 03

Číslo výrobku a odstín

Aqua DSL-55/mat

7220 farblos  
7221 Sonderfarbton  
Aqua DSL-55/hedvábný lesk

7210 farblos  
7211 eiche hell (RC-365)  
7212 pinie/lärche (RC-260)  
7213 teak (RC-545)  
7214 nussbaum (RC-660)  
7215 palisander (RC-720)  
7216 Sonderfarbton  

PINIE/LÄRCHE NUSSBAUMEICHE HELL TEAKFARBLOS

FARBLOS 

PALISANDER

Aqua DSL-55/mat:

Aqua DSL-55/hedvábný lesk:

Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.

Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.
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Barvy na ochranu proti  
povětrnostním vlivům, 
bílé a barevné nátěry
Neomezené možnosti vzhledu a obzvláště odolné

Moderní, vysoce pigmentované barvy a laky na ochranu dřeva před povětrnostními vlivy mají vy-
nikající ochrannou funkci, díky které se výrazně prodlužují renovační intervaly. Proto, že ošetřené 
povrchy jsou odolné vůči znečištění, je jejich údržba snadná a časově nenáročná. I přes dobrou 
kryvost umožňují nátěry  od firmy Remmers dřevu dýchat, díky čemuž nedochází k zadržování vlhkosti 
ve dřevě.
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Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1
Krycí izolační nátěr na vodní bázi 
pro vysoce kvalitní dřevěné kon-
strukce 3v1

Výhody pro zákazníka:

 � Komplexní nátěrový systém  
(2v1 a 3v1)

 � Vysoká kryvost

 � Extrémní odolnost
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Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1
Krycí izolační nátěr na vodní bázi pro vysoce kvalitní dřevěné  
konstrukce 3v1

Oblasti 
použití:

 � Dřevo do interiéru a exteriéru
 � Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna  

a dveře
 � Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. 

rolety, obklady, zahradní domky
 � Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, 

hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné oblo-
žení

 � Není vhodné pro nátěry podlahových ploch  
(u teras, palubkových ploch) atd.

Vlastnosti:  � Na vodní bázi
 � Základ, mezivrstva i vrchní nátěr v jednom
 � Ventilační účinek
 � Nelepivý (podle směrnice HO.03)
 � Odolává teplotám a je odolný vůči zažloutnutí
 � Hedvábně matný
 � Izolační účinek proti látkám ve dřevě
 � Antikorozní ochrana hlaviček šroubů a hřebíků
 � Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním 

vlivům a nízký obsah křídy

Aplikace:  � Akrylový štětec, plochý štětec, pěnový váleček, 
pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkací 
zařízení

Spotřeba:  � 100 - 120 ml/m² na pracovní postup 
 � 2 nátěry jsou nutné jako izolace proti látkám 

obsažených ve dřevě

Přetíratelný:  � Po cca 6 hodinách při 20°C a 65% relativní 
vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

Aqua AG-26 (7147)

Induline SW-910 (3777)
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Počet kusů na paletě 672 200 96 22

Balení
0,75 l
Plechový 
obal

2,5 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

20 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 03 05 20

Číslo výrobku a odstín

7090 weiß (RAL 9016)    
7091 anthrazitgrau (RAL 7016)  
7092 lichtgrau (RAL 7035)  
7096 Sonderfarbton    

LICHTGRAUANTHRAZITGRAUWEISS RAL/NCS
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Povrchová úprava dřeva  
v interiéru
Nátěry odpuzující nečistoty a vodu, stejně  
jako vysoce odolné nátěry pro dřevěné povrchy  
v obytných prostorech

Nečistoty, vlhkost a mechanické zatížení mají extrémní vliv na dřevěný povrch. Zvláště parketové pod-
lahy a dřevěné schody potřebují speciální ochranný nátěr. Produkty Remmers z kategorie Povrchové 
úpravy dřeva v interiéru na jedné straně zvýrazňují a zachovávají krásu dřeva a na straně druhé 
dlouhodobě udržují atraktivitu a stabilitu dřeva jako základního materiálu.
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HWS-112-Hartwachs-Siegel
Odolný jednokomponentní 
olejovosk pro přirozený vzhled 
a nátěr ve dvou vrstvách

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Vysokosušinový olejovosk  
na bázi obnovitelných zdrojů

OB-008-Ölbeize
Olejové mořidlo na bázi 
rozpouštědla 

Výhody pro zákazníka:

 � Nízký obsah emisí a vhodné do 
interiéru

 � Odolné povrchy

 � Nenáročná aplikace 
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HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Vysokosušinový olejovosk na bázi obnovitelných zdrojů

Oblasti 
použití:

 � Dřevo v interiéru
 � Dřevěné podlahy a schody
 � Stolní a pracovní desky
 � Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
 � Korkové podlahy
 � Panely a lišty
 � Snížení tendence ke znečištění kuchyňských 

desek z přírodního kamene (olej, mastnota, 
domácí nečistoty apod.)

 � Udržitelná výstavba: Certifikace budov DGnB, 
LEED, BNB

 � Barevný odstín "natureffekt" pouze pro světlá 
dřeva např. dub, jasan a smrk

 � Nepoužívat na bělené dřevo

Vlastnosti:  � Olej 3v1: mořidlo, olej a uzavírací vosk v jednom
 � Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 %
 � Bezpečný pro potraviny: neškodný při styku  

s potravinami
 � Odpovídá základním principům zdravotního 

hodnocení stavebních produktů v uzavřených 
prostorech (AgBB-schéma)

 � Protiskluzový povrch
 � Jednoduché zpracování
 � Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou 

strukturu dřeva
 � Trvanlivý, nešpiní se, odolný
 � Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běž-

ným prostředkům, podle DIN 68861, 1B (např. voda, 
cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)

 � Veganský produkt na základě dostupných informací

Aplikace:  � Malířská štětka, velurový nebo mohérový vále-
ček s krátkým vlasem (3-5 mm), jednokotoučo-
vý stroj s bílým neabrazivním diskem, gáza/
lněný hadřík, špachtle z nerezové oceli

Spotřeba:  � 50 - 70 ml/m² na pracovní krok. Spotřeba silně 
závisí na savosti dřeva a přebroušení. Přeby-
tek materiálu odstraňte pomocí bavlněného 
hadříku bez žmolků, u každého pracovního 
kroku po cca 20 - 30 minutách

Přetíratelný:  � Po schnutí přes noc při teplotě 20°C a 65% 
relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené 
v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

MultiSil (7380)

Emulze na údržbu ole-
jovaných povrchů [eco] (7699)

Univerzální opravný set (4955)
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Počet kusů na paletě 672 200 30

Balení
0,75 l
Plechový 
obal

2,5 l
Plechový 
obal

10 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 03 10

Číslo výrobku a odstín

7701 intensiv-weiß (RC-995) 
7702 nussbaum (RC-660) 
7703 eiche hell (RC-365) 
7704 teak (RC-545) 
7705 ebenholz (RC-790) 
7706 silbergrau (RC-970) 
7707 natureffekt  
7708 farblos   
7709 Sonderfarbtöne   

EICHE HELL

FARBLOS

EBENHOLZNUSSBAUM

NATUREFFEKT

TEAKINTENSIV-WEISS

SILBERGRAU

Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.
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HWS-112-Hartwachs-Siegel
Odolný jednokomponentní olejovosk pro přirozený vzhled  
a nátěr ve dvou vrstvách

Oblasti 
použití:

 � Dřevo v interiéru
 � Nábytek a dřevěné konstrukce
 � Dřevěné podlahy a schody
 � Stolní a pracovní desky
 � Vybavení interiéru lodí
 � Pro dílce do koupelen i saun
 � Bez odstraňování přebytků
 � Korkové podlahy
 � Stavební díly z bambusu
 � Nepoužívat na bělené dřevo

Vlastnosti:  � Rychlé schnutí
 � Odolný proti oděru a poškrábání
 � Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B
 � Protiskluzový povrch
 � Velmi nízký sklon k vytvoření lesku
 � Přirozený vzhled a příjemný na dotyk
 � Nehořlavý

Aplikace:  � Velurové nebo mohérové válečky s krátkým 
vlasem (3-5 mm), stříkací pistole s pohárkem, 
Airless-/Airmix stříkací zařízení

Spotřeba:  � 1. nátěr: 70 ml/m²
 � 2. nátěr: 60 ml/m²

Přetíratelný:  � Pro zpracování procesem stříkání: po cca 6 
hodinách

 � Pro zpracování pomocí válečku: po cca 14 
hodinách při 20°C a  65% relativní vlhkosti 
vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

OB-008-Ölbeize (2787)

Emulze na údržbu ole- 
jovaných povrchů [eco] (7699)
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Počet kusů na paletě 444 80 22

Balení
1 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

20 l
Plechový 
obal

Kód obalu 85 05 20

Číslo výrobku a odstín

1826 farblos   
1829 Sonderfarbton   

FARBLOS Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.
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OB-008-Ölbeize
Olejové mořidlo na bázi rozpouštědla 

Oblasti 
použití:

 � Dřevo v interiéru
 � Zvláště pro dřeviny jehličnanů a dřeviny  

s hrubými póry (např. dub)
 � Dřevěné podlahy a schody
 � Nábytek a dřevěné konstrukce
 � Pro použití s povrchovou úpravou dřeva na 

bázi olejů, vosků a alkydových pryskyřic
 � Samostatně: jako impregnační/barevný olej 

na lehce namáhané povrchy

Vlastnosti:  � Základní odstíny připravené k použití, které lze 
mezi sebou vzájemně míchat

 � Dlouhá doba pro bezchybné zpracování (na 
velkých plochách)

 � Intenzivní zabarvení
 � Na bázi obnovitelných surovin (lněný olej  

a přírodní pryskyřice)
 � Bez kobaltu a MEKO

Aplikace:  � Plochý kartáč, velurový nebo mohérový 
váleček s krátkým vlasem (3-5 mm), jednoko-
toučové stroje s bílým leštícím diskem, gáza/
bavlněný hadřík

Spotřeba:  � 40-80 ml/m²
 � Spotřeba silně závisí na nasákavosti dřeva  

a konečném broušení. Odstraňte přebytečný 
materiál bavlněným hadříkem bez žmolků, 
po přibližně 20 - 30 minutách při každém 
pracovním kroku

Přetíratelný:  � Lze přelakovat stříkáním: po cca 6 hodinách 
 � Lze přelakovat válečkováním: přibližně po 14 

hodinách při 20°C a  65% relativní vlhkosti 
vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)

Systémové produkty číslo výr.

HWS-112 (1826)
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Počet kusů na paletě 360 96

Balení
1 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 05

Číslo výrobku a odstín

2787 farblos 
2788 intensiv-weiss (RC-955) 
2789 nussbaum (RC-660) 
2790 eiche hell (RC-365) 
2791 teak (RC-545) 
2792 ebenholz (RC-790) 
2793 silbergrau (RC-970) 
2794 Sonderfarbton  

NUSSBAUM TEAKINTENSIV-WEISS

SILBERGRAU

EICHE HELLFARBLOS

EBENHOLZ Nenalezli jste tu správnou barvu? 
Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme 
další rozmanité speciální odstíny.
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Doplňkové produkty
Doplňkové produkty a příslušenství  
pro ještě lepší a odolnější výsledek
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Verdünnung V 101
Čisticí a ředicí prostředek

Výhody pro zákazníka:

 � Užitečné a univerzální doplňky 
sortimentu

 � Bezpečné použití v systému  
s výrobky Remmers určenými pro 
lakování a lazurování

 � Prodloužení životnosti výsledného 
výrobku
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Verdünnung V 101
Čisticí a ředicí prostředek

Oblasti 
použití:

 � Univerzální rozpouštědlo k ředění a čištění 
nezreagovaných reakčních pryskyřic 

Vlastnosti:  � Dobrý čisticí účinek
 � Dobrý účinek ředění

Spotřeba:  � Podle využití 

Počet kusů na paletě 360 84 50 24

Balení
1 l
Plechový 
obal

5 l
Plechový 
obal

10 l
Plechový 
obal

30 l
Plechový 
obal

Kód obalu 01 05 10 30

Číslo výrobku a odstín

0978    
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Působivá  
paleta barev
Krycí a lazurovací nátěry
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Nestandardní barevné odstíny
Tenkovrstvé lazury / Středněvrstvé lazury 

Silnovrstvé lazury 

WASSERGRAU

TEAK RC 550

PLATINGRAU

SANDGRAU  

QUARZGRAU

NEBELGRAU

BOROVICE RC 250

TAUPE

GRANITGRAU

THYMIAN

FENSTERGRAU

TEAK RC 545

GRAPHITGRAU

TOSKANAGRAU

SCHILF

LEHMGRAU

BOROVICE RC 270

ZENDER

ANTHRAZITGRAU

Aqua HSL 35/m, HSL 30/m, Aqua MSL 45/sm, MSL 40/sm

Kromě běžných nestandardních odstínů dřeva lze tyto lazury míchat i v šedých odstínech jako například: 

Kromě dostupných standardních odstínů uvedených nejen v tomto katalogu, lze Aqua DSL 55 namíchat  
v odstínech označené jinými RC kódy, které se používají při opravě oken. Je třeba zdůraznit, že při objednání 
odstínu je nutné identifikovat jej i kódem (např RC-550), viz znázornění níže. Samostatně udaný název nestačí. 

Kromě odstínů dostupných také v jiných produktech obsahuje Aqua HSL 35/m metalickou bázi přinášející 
atypické odstíny s jedinečným perleťovým efektem:

Veškeré barevné odstíny byly naskenovány velmi složitým způsobem, aby je bylo možné zobrazit s nejvyšší možnou přesností. 
Mezi originálem a fotografií však mohou být barevné odchylky. Proto doporučujeme před každou aplikací provést zkušební nátěr, 

abyste viděli reálnou barvu na materiálu, který chcete ošetřit.



41

Kdo si nevybral ve výše uvedených, 
tomu naše vzorníky nabízí mnoho dalších odstínů
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Renovační intervaly  
pro lazury a krycí barvy

Nepřímé zvětrávání

SZ - SV
Mírné klimatické  

podmínky

Přímé zvětrávání

SV - JV
Středně náročné  

klimatické podmínky

Extrémní povětrnostní 
podmínky

JV - SZ
Mírné klimatické  

podmínky

Nátěry do exteriéru Ochrana proti dešti a pří-
mému slunečnímu záření 
(např. střešní podhledy)

Déšť a slunce přímo 
ovlivňují povrchy dřevě-
ných částí (např. dřevěné 

fasády)

Povrchy jsou vystaveny 
extrémnímu klimatickému 

namáhání

Tenkovrstvé lazury
 � Aqua HSL-35
 � HSL-30

8 - 10 let 2 - 3 roky 1 - 2 roky

Středněvrstvé lazury
 � Aqua MSL-45/sm
 � MSL-40/sm

9 - 11 let 3 - 4 roky 2 - 3 roky

Silnovrstvé lazury
 � Aqua DSL-55/m/sg 10 - 12 let 4 - 5 let 2 - 3 roky

Krycí barvy a laky
 � Aqua VL-66/sm

12 - 15 let 3 - 8 let 2 - 5 let

SZ - severozápad, SV - severovýchod, JV - jihovýchod
m - matný, tm - zcela matný, sm - hedvábně matný, sg - hedvábně lesklý
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Nátěrové systémy  
pro dřevěné dílce v exteriéru

Druh produktu Rozměrové stálé  
dřevěné dílce

Částečně rozměrové  
stálé dřevěné dílce

Rozměrové nestálé  
dřevěné dílce

 � Okna
 � Dveře
 � Zimní zahrady

 � Kvalitní palubky
 � Podbití/závětrné lišty
 � Dřevěná kostra domu, 

lepené vazníky, vaznico-
vá hlava, krokve

 � Brány, balkony 
 � Krovy, okenice
 � Zahradní domky, dřevě-

né domy
 � Hodnotné dřevěné dílce 

používané v zahradě  
 � Kompozitní dřevo jako 

prvek fasády

 � Nenáročné zahradní 
prvky jako myslivecké 
ploty a pochozí prkna

 � Stínicí prvky
 � Pergoly, přístřešky na 

auta atd.
 � Dětská hřiště
 � Stodoly, kůlny, dřevníky
 � Rustikální obložení stěn
 � Opláštění

Na bázi vody
Lazura 3v1: matná -

2 – 3× 
Aqua HSL-35/m

2 – 3× 
Aqua HSL-35/m

Středněvrstvá  
lazura: univerzální,  
neskapává, nelepí

2 – 3× 
Aqua MSL-45/sm UV+ (³‚⁵)

2 – 3× 
Aqua MSL-45/sm UV+ (³‚⁵)

2 – 3× 
Aqua MSL-45/sm UV+ (³‚⁵)

Silnovrstvá lazura:  
nelepí, různé  
stupně lesku

2 – 3× 
Aqua DSL-55/m/sg (³‚⁵)

2 – 3× 
Aqua DSL-55/m/sg (³‚⁵)

-

Na bázi rozpouštědel 
3v1 lazura: matná -

2 – 3× 
HSL-30/m

2 – 3× 
HSL-30/m

Středněvrstvá lazura: 
univerzální, neskapává, 
nelepí, hedvábně matná

2 – 3× 
MSL-40/sm (¹‚²‚⁵)

2 – 3× 
MSL-40/sm (¹‚²‚⁵)

2 – 3× 
MSL-40/sm (¹‚²‚⁵)

Lazurovací systémy

Poznámka:  Doporučené nátěry se vztahují  na neošetřené dřevo. V případě renovace obvykle postačí 1-2 vrstvy uvedeného produktu.

1 Pokud je požadována biocidní ochrana proti napadení houbami, lze dřevo impregnovat 1 vrstvou lazury HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur.
2 Pro ještě vyšší úroveň ochrany proti hmyzu a termitům lze použít IG-10-Imprägniergrund IT.
3 Pokud je požadována biocidní ochrana proti napadení houbami, lze dřevo impregnovat 1 vrstvou lazury Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur.
4 V případě potřeby předem ošetřete staré zašedlé dřevěné nátěry renovačním nátěrem Aqua RG-27-Renoviergrund.
5 Pro ještě větší úroveň ochrany proti složkám obsaženým ve dřevě lze použít Aqua AG-26-Allgrund. Ten lze použít i jako adhezní můstek na proble-

matických podkladech (např. kov, tuhé PVC).
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Druh produktu Rozměrové stálé  
dřevěné dílce

Částečně rozměrové  
stálé dřevěné dílce

Rozměrové nestálé  
dřevěné dílce

 � Okna
 � Dveře
 � Zimní zahrady

 � Kvalitní palubky
 � Podbití/závětrné lišty
 � Dřevěná kostra domu, 

lepené vazníky, vaznico-
vá hlava, krokve

 � Brány, balkony 
 � Krovy, okenice
 � Zahradní domky, dřevě-

né domy
 � Hodnotné dřevěné dílce 

používané v zahradě  
 � Kompozitní dřevo jako 

prvek fasády

 � Nenáročné zahradní 
prvky jako myslivecké 
ploty a pochozí prkna

 � Stínicí prvky
 � Pergoly, přístřešky na 

auta atd.
 � Dětská hřiště
 � Stodoly, kůlny, dřevníky
 � Rustikální obložení stěn
 � Opláštění

Na bázi vody

Lak 3v1: nelepí,  
hedvábně lesklý

2 – 3×  
Aqua VL-66/sm (⁴)

2 – 3× 
Aqua VL-66/sm (⁴)

2 – 3× 
Aqua VL-66/sm (⁴)

Krycí systémy

Poznámka:  Doporučené nátěry se vztahují  na neošetřené dřevo. V případě renovace obvykle postačí 1-2 vrstvy uvedeného produktu.
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Nátěrové systémy  
pro dřevěné dílce v interiéru

Druh produktu Obložení zdí  
a stropů

Nábytek, interiérové  
dveře a dětské hračky

Stolní a pracovní desky, 
dřevěné podlahy  
(schody, parkety a korek)

Na bázi vody 2 – 3× Aqua MSL-45/sm 2 – 3× Aqua MSL-45/sm -

2 – 3× Aqua DSL-55/m/sg 2 – 3× Aqua DSL-55/m/sg -

Druh produktu Obložení zdí  
a stropů

Nábytek, interiérové  
dveře a dětské hračky

Stolní a pracovní desky, 
dřevěné podlahy  
(schody, parkety a korek)

Udržitelná [eco] 1 – 2× HSO-118 [eco] 1 – 2× HSO-118 [eco] 2× HSO-118 [eco]

Na bázi rozpouštědel 2× HWS-112 (³) 2× HWS-112 (³) 2× HWS-112

Lazury

Oleje, transparentní

1 Pro ještě větší úroveň ochrany proti složkám obsaženým ve dřevě lze použít Aqua AG-26-Allgrund. Ten lze použít i jako adhezní můstek na proble-
matických podkladech (např. kov, tuhé PVC).

2 Na exotické dřeviny a dřevo bohaté na přísady použijte AG-20-Allgrund.
3 Požadovaný odstín získáte při použití mořidla OB-008-Öl-Beize. 

Druh produktu Obložení zdí  
a stropů

Nábytek, interiérové  
dveře a dětské hračky

Stolní a pracovní desky, 
dřevěné podlahy  
(schody, parkety a korek)

Na bázi vody 2 – 3× Aqua VL-66/sm (¹‚²) 2 – 3× Aqua VL-66/sm (¹‚²) -

Laky
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Impregnace

Tenkovrstvé lazury

Středněvrstvé lazury

Silnovrstvé lazury

IG-10

Aqua HSL-35/m

Aqua MSL-45/sm

Aqua DSL-55

HSL-30/m

MSL-40/sm

s. 6

s. 10

s. 16

s. 22

s. 12

s. 18
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Barvy na ochranu proti povětrnostním vlivům, bílé a barevné nátěry

Povrchová úprava dřeva v interiéru

Doplňkové produkty

Aqua VL-66/sm

HSO-118 [eco] 

V 101

OB-008HWS-112

s. 26

s. 30

s. 38

s. 34s. 32
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