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PNZ – WEICHHOLZ-LAUGE 
PNZ Louh na měkké dřevo 
 Bez rozpouštědel 

 Na všechny druhy dřevin v interiéru 

 
Charakteristika: Jemný, lehce zásaditý prostředek zdůrazňující kresbu dřeva. Připravený k přímému 

použití s krátkou vyvíjecí dobou. Snadno se zpracovává i ve velkých plochách.

Použití: Na čerstvé, světlé nebo dobře vybroušené či vybělené měkké dřevo (jehličnaté) 
v interiéru. Ideální na dřevěné podlahy, schody, stropní a stěnové obklady, nábytek apod.

Zpracování:  Čerstvé dřevo musí být jemně zbroušené (zrnitost 120), čisté, suché, zbavené prachu 
a mastnoty.  

 Tmavá a žlutá místa se použitím přípravku nezesvětlí.  Zažloutlý povrch musí být před 
louhováním dokonale zbroušen nebo vybělen.  

 Případné zbytky pryskyřice ve dřevě se odstraní pomocí přípravku PNZ Grundreiniger  
(PNZ Hloubkový čistič) vykartáčováním po směru vláken. 

 Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná 
vlhkost < 60%. 

 Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést 
zkoušku. 

 Před použitím i během natírání promíchejte. 

 Povrch dřeva se pomocí štětce nebo válečku stejnoměrně nasytí louhem. Vzniklá 
suchá místa je třeba znovu přetřít, dokud na celé ploše nezůstane stejnoměrná 
vrstva. Stropní a stěnové obklady se louhují před montáží. Svislé plochy se 
zpracovávají zdola nahoru. Po zaschnutí se pomocí tvrdého kartáče a vysavače 
odstraní případný vzniklý vápenný prach.  

 Pro brilantní vzhled a ochranu povrchu dřeva se následně provádí ošetření vhodným 
vrchním nátěrem. Například:  
 pro méně zatěžované plochy – PNZ Holzboden-seife (PNZ Mýdlový čistič dřeva) 
 pro silněji zatěžované plochy PNZ Holz-öl Natur (PNZ Přírodní olej na dřevo) 
 pro místa, kde je žádoucí vytvoření souvislého filmu – vhodný lak na vodní bázi. 

 Před použitím PNZ Holzboden-seife (PNZ Mýdlový čistič dřeva) je třeba nechat 
povrch schnout 1 den. Před použitím ostatních vhodných nátěrů nebo laku je třeba 
nechat povrch schnout 3-5 dní a zvláště pečlivě odstranit vápenatý prach. 

 Používejte nekovové nářadí odolné zásaditým látkám. 

Spotřeba: 100-120 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí v průměru na cca 8 - 10 m2. U dřevěné 
špalíkové dlažby se spotřeba zvyšuje 3 až 4 násobně.
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Čištění: Nářadí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři 
roky. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy 
spotřebovat. 

Složení: voda, hydroxid sodný, celulóza, pigmenty, aditiva, konzervační látky.

Upozornění: H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
EUH208 Obsahuje 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. I tento přírodní produkt může způsobovat 
alergické reakce. Je vhodné používat při práci ochranné nitrilové rukavice. 
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s 
označením přípravku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu 
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky 
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr.: 080111.  

Balení: 1 l, 2,5 l 

Odstíny: 8 odstínů dle vzorkovníku. 

 
 
 
 
 
 


