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Historicky prvá vyrábaná lazúra 

v Českej republike sa mení a prináša  

veľa nových výhod a vlastností, s ktorý-

mi vás chce naša spoloČnosť oboznámiť  

ako prvá. vylepšili sme receptúru vášho 

obľúbeného produktu luxol originál. 

do portfólia sme zaradili aj nové 

odtiene, ktoré dopĺňajú farebnú škálu 

moderných odtieňov. Čítajte ďalej 

a dozviete sa všetko potrebné nielen 

o našej najslávnejšej tenkovrstvej 

lazúre, ale aj o celom rade produktov 

luxol zameraných na starostlivosť 

a ochranu dreva.
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BOl rAz jeden luxOl ...
značka luxol patrí medzi  historické klenoty. Ako prvá 
predávaná lazúra v Čechách sa začala vyrábať v 70. rokoch 
v Opave, v spoločnosti Balakom. Veľmi rýchlo si získala 
priazeň mnohých zákazníkov a ich obľube sa teší dodnes.

Historické korene spoločnosti Balakom, ktorá značku Luxol pres-
lávila, siahajú až do roku 1907, kedy pôsobila pod názvom KOMO,  
keď  v Komárove vznikla ako závod na výrobu vazelíny a leštidiel 
na obuv. Postupom času sa v Komárove vyrábal sklársky tmel, 
farby a laky z prírodných olejov a živíc, náterové hmoty na báze 
nitrocelulózy a striekacie emaily na autá. Koncom 2. svetovej voj-
ny bol závod veľmi poškodený a výroba bola pozastavená. Roku 
1947 bola fabrika znárodnená a zaradená do národného podniku 
„Spojené továrny na barvy a laky“. Roku 1967 bol inštalovaný 
prvý perlový mlyn a prvý baliaci automat na plnenie malých ple-
chových obalov.

Míľnikom v histórii tohto podniku bolo zavedenie výroby práš-
kových náterových hmôt a lazúrovacieho laku LUXOL. Už v roku 
1973 sa o výrobe hovorilo a všetko  do detailov plánovalo, ale 
samotná výroba začala  až v roku 1974. Od 60. rokov minulého 
storočia sa rozvíjal trend chatárenia a mnoho rodín si obstaralo 
svoj „drevený hrad“. Výroba LUXOLu bola tiež významným pre-

lomom v oblastí moderných technologií, pretože do tohto času  
sa na ochranu dreva používali len fermeže. V dávnych časoch sa 
drevo dokonca ošetrovalo býčiou krvou a močom.

LUXOLom sa natieralo všetko - od plotov, obložení chát, dreve-
ných záchodov, stodôl a  dielní v exteriéri až po nábytok  v inte-
riéri. Od samého začiatku ponúkal Luxol širokú škálu odtieňov.
V tom čase to bol hlavný produkt, preferovaný a odporúčaný 
hlavne remeselníkmi. Vyrobilo sa ho niekoľko desiatok miliónov 
litrov. Luxol sa dokonca vyvážal do Ruska a neskôr si svojich ver-
ných zákazníkov našiel aj na Slovensku, v Poľsku a v Nemecku.

Roku 2006 spoločnosť Balakom zakúpila medzinárodná spoloč-
nosť AkzoNobel a celé portfólio prešlo veľkými zmenami. V roku 
2009 prešla značka Luxol celkovým vylepšením, čím posílil svoje 
postavenie vytvorením silného portfólia kompletnej starostlivos-
ti o drevo. Produkt Luxol Extra sa premenoval na Luxol Originál, 
aby sa vyzdvihli jeho korene a tradície, a odlíšil sa tak od kon-
kurenčných výrobkov, ktoré svojimi názvami znehodnocovali jeho 
výnimočnosť a historické postavenie na trhu. Značka Luxol je obľ-
úbená medzi domácimi majstrami, chatármi a chalupármi. Luxol 
je jednotkou v  kategórii napúšťadiel  a  lazúrovacích lakov. Znač-
ka Luxol predstavuje tradíciu, rodinné hodnoty a teplo domova.
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luxOl PrOduKTY luxOl SOnG
V súčasnosti  ponúka produktový rad LUXOL tri 
typy náterov na drevo. Do prvej kategórie patrí 
lazúra Luxol Originál a fungicídne napúšťadlo 
Luxol Impregnácia. Táto lazúra je vhodná na po-
užitie v interiéroch aj exteriéroch a slúži pre-
dovšetkým na ochranu a dekoráciu dreva. Kry-
cie farby, ktoré tvoria ďalšiu skupinu výrobkov 
LUXOL sa vyznačujú tým, že úplne prekrývajú 
štruktúru dreva a na povrchu tvoria nepriehľad-
ný film. Používajú sa najmä na nátery dverí 
a okien. Do poslednej a najpočetnejšej kategórie 
produktov LUXOL patria laky na mnohoúčelové 
využitie. Počnúc  podlahovými  lakmi, cez laky 
s UV ochranou do exteriéru až po interiérové 
laky na nábytok a tiež  laky na vodnej báze.

Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede
Je známo že povětří
Váš majetek nešetří
Tak je vaším úkolem
Dřevo chránit Luxolem
Okenní rámy
Natřete si sami
Kdo to jednou zkusí
Po druhý už musí
Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede
Stůl má matnou desku
Lak jí dodá lesku
Jen co štětec najdu
Natřu si i chajdu
Luxol se prý hodí
I k nátěru lodí
Natřu s ním i palubu
Na líci i na rubu
Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede

Hračky malý Heleně
Natřu si já zeleně
Až je zase odře
Tak je přetřu modře
A pak natřu Soně
Houpacího koně
Ve třetím patře
Soused si dveře natře
Ve čtvrtým pan Lebeda
Natře toho souseda
Na zahradě altánek
Lakuje pan Havránek
A za malou chviličku
Natře i tu lavičku
Pak si řekne: Zkrátka
Natřu si i vrátka
A hned na to v sobotu
Pustím se i do plotu
Zahrádka pak zkrásní
A stane se básní
Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede                     
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lOdný lAK luxOl lOdný lAK

lAK InTerIÉr luxOl InTerIÉrOVý lAK
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PArKeTOl luxOl lAK nA PArKeTY
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SPEV:
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IVO PEŠÁK
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Čitateľné a kompletné informácie na obaloch uľahčia výber vhod-
ného prípravku. Praktické pokyny potom zaistia dosiahnutie naj-
lepšieho efektu.

jednOducHá 
OrIenTácIA

OrIGInál
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FArBA nA OKná

OBlASŤ
POuŽITIA

ŠPecIFIKácIA
PrOduKTu

názOV
PrOduKTu

OdTIeŇ BeneFITY
PrOduKTu

náVOd
nA POuŽITIe

BezPeČnOSTnÉ
InFOrMácIe



SlOVnÍK POjMOV TecHnOlóGIA VOdA V OlejI AleBO  
KrÉMOVá KOnzISTencIA PrOduKTu

Impregnačný náter, čiže napúšťadlo, sa kvôli fungicídnym kom-
ponentom používa najmä v exteriéri na ochranu dreva proti hni-
lobe, zmodraniu alebo drevokaznému hmyzu. Penetruje do hĺbky 
a dlhodobo chráni drevo. Vyrovnáva savosť podkladu a optimali-
zuje štruktúru natieraného materiálu na nanášanie ďalšej vrstvy 
vrchného náteru, napríklad lazúry, laku alebo farby. Fungicídny 
impregnačný náter sa tiež odporúča použiť v prostredí, kde je 
drevo vystavené zvýšenej vlhkosti. V rade Luxol nájdete fungicíd-
ne napúšťadlo s názvom Luxol Impregnácia.

Tenkovrstvá lazúra hlbšie penetruje do dreva a nezanecháva na 
povrchu film. Zvýrazňuje štruktúru dreva a jeho letokruhy. Znač-
ka Luxol má vo svojom portfóliu len jednu tenkovrstvú lazúru: 
Luxol Originál. Silnovrstvá lazúra oproti tenkovrstvej lazúre 
vytvára na povrchu film v závislosti od podielu pevných častíc 
obsiahnutých v lazúre. Stále však zvýrazňuje štruktúru dreva 

Technológia voda v oleji kombinuje spojenie dvoch nesúrodých 
látok, vody a oleja, vďaka ktorej má tenkovrstvá lazúra LUXOL 
viditeľne  lepšie vlastnosti aj pri aplikácii, a následne dosahuje 
dlhšiu životnosť a predlžuje ochranu dreva. Použitím emulgátora 
a špeciálnych aditív sa vytvorí kvapalina krémovej konzistencie, 
ktorá zostane v podobe emulzie aktívna až do okamihu vykonania  
náteru. Produkt je aj naďalej na báze rozpúšťadiel.
K vytvoreniu tejto technológie viedli stále prísnejšie limity zni-
žovania VOC (znižovanie množstva vysoko prchavých rozpúšťa-
diel v náteroch a ich náhrada tzv. pomalými rozpúšťadlami). Zní-
ženie limitov VOC bolo v roku 2007 a následne v roku 2010. Toto 
zníženie viedlo  k dlhším dobám schnutia a horšiemu brúseniu 
materiálov. Technológia voda v oleji tieto negatívne vlastnosti 
eliminuje, a naopak plne využíva vlastnosti rozpúšťadiel pre dob-
rú penetráciu dreva a vodu pre rýchle odvetranie. Tým je zaistené 
optimálne zakotvenie náterového filmu v podklade bez tvorby 
fľakov, jeho dobré schnutie, výborná obrusnosť medzi nátermi 
a optimálne vytvrdnutie konečného náteru. Materiál si zachováva 
okrem už spomínaných vlastností dobrú odolnosť proti UV žiare-
niu a poveternostným vplyvom.

Lak je náterová hmota, ktorá tvorí priehľadný tvrdý ochranný 
film. Lak tvorí obvykle lesklý povrch, ale môže tvoriť aj matný 
alebo pololesklý povrch, v závislosti na pridaných zmatňujú-
cich  činidlách. Laky sú bezfarebné alebo len mierne sfarbené, sú 
priehľadné a neobsahujú žiadny pigment.

Výhody technológie voda v oleji 
v skratke:
•	

•	

•	

•
•	

•	

•	
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tenkovrstvá lazÚra
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a nezakrýva letokruhy. Pri dodržaní správnych aplikačných postu-
pov silnejší film lazúry lepšie chráni drevo pred poveternostnými 
vplyvmi. Pri renovácii dreva je dôležité, aby sa materiál reno-
voval rovnakým druhom lazúry. V opačnom prípade je potrebné 
predchádzajúce nátery zbrúsiť. Aplikácia tenkovrstvej lazúry na 
silnovrstvú lazúru sa neodporúča, pretože sa strácajú prednosti 
tenkovrstvej lazúry, ako napr. hĺbková penetrácia a zvýraznenie 
kresby dreva. Povrch už natretý silnovrstvou lazúrou znižuje pe-
netráciu následného náteru. Opačný postup je možný.

LAKLAKLAK

FARBAFARBAFARBA

Farba je krycí náter na drevo, u ktorého nie je vidieť prirodzenú 
štruktúru dreva, len jeho letokruhy. Farby na drevo sa vyznačujú 
vytvorením tenkej nepriehľadnej vrstvy, ktorá letokruhy dreva 
zakryje, ale tým, že nevytvára silnú emailovú vrstvu, je možné 
vnímať druh podkladu.

Rýchlejšie zasychanie a lepšia roztierateľnosť (krémovej-
šia konzistencia zaručuje jednoduchšiu aplikáciu)
Pigment je rozptýlený v tekutine, neusádza sa na dne 
-  produkt netreba dlho premiešavať  (po aplikácii je pig-
ment rovnomerne usadený na povrchu)
Zvýšená penetrácia náteru – nie je potrebné používať 
handričku na odstránenie prebytočnej tekutiny, pretože 
sa rovnomerne vpíja do dreva (náter nevytvára lesklé po-
vrchy tam, kde je savosť povrchu nižšia)
Lepšia brúsiteľnosť a priľnavosť ďalšej vrstvy
Sýtejšie odtiene, ktoré sa po zaschnutí zosvetlia / rozjas-
nia a zvýraznia tak štruktúru dreva
Tekutina menej zapácha – znížený obsah VOC, vďaka 
čomu je produkt šetrnejšií k životnému prostrediu
Produkt nie je potrebné riediť



nePrIATelIA dreVA

zmeny obsahu vody v dreve spôsobujú, že sa drevo nadúva alebo 
sa sťahuje. Pokiaľ sa proces opakuje, zvlášť pokiaľ prebieha rýchlo, 
môže spôsobovať vznik prasklín, ktoré ničia estetickú  hodnotu dreva 
a oslabujú jeho štruktúru. Pokiaľ nebudú praskliny vhodne ošetrené, 
môže dôsjť k biokorózií. Vysoký obsah vody v dreve (> 20 %) je priaz-
nivý pre množenie húb, ktoré útočia na drevo.

uV žiarenie ničí lignín v dreve. Lignín je zložka, ktorá spojuje 
bunky dreva. Nespojené bunky dreva sa začínajú drobiť a tým povr-
chovo oslabujú jeho štruktúru. Drevo šedivie, stáva sa pórovitejším 
a náchylnejším na zničujúce pôsobenie vody. Chemické zlúčeniny 
vzniknuté po rozklade lignínu sú taktiež živnou pôdou pre huby.

Kolísanie teplôt ovplyvňuje vlhkosť dreva a tým taktiež proces 
nadúvania sa a sťahovania, ktorý môže viesť až k jeho mechanickému 
poškodeniu.

Huby spôsobujúce rozpad dreva. Nechránené a vlhkosťou nasýtené 
drevo je ideálnou živnou pôdou pre huby spôsobujúce jeho rozpad. 
V závislosti na druhu huby bude tento proces prebiehať rôznym tem-
pom a prejavovať sa iným vzhľadom korodujúceho dreva.  Konečný 
dôsledok však bude rovnaký – drevený prvok bude úplne zničený 
a potrebný na výmenu. 

Huby, ktoré menia estetické vlastnosti dreva (modranie). Nie 
všetky huby, ktoré útočia na drevo, spôsobujú jeho rozpad. Časť 
z nich spôsobuje iba zmenu farby, tzv. modranie dreva. Modranie 
nemá vplyv na trvanlivosť, ale silno a trvalo mení estetiku dreva. 
Okrem toho, povrchové výkvety, ktoré sprevádza modranie, mecha-
nicky prerazí povlak vytvorený ochranným a dekoračným náterom, 
a zmení tak stupeň ochrany a vzhľad povrchu.

drevokazný hmyz útočí jak na suché drevo, tak na drevo nasýtené 
vlhkosťou, používané v interiéroch aj exteriéroch. Vŕtaním otvorov 
hmyz veľmi oslabuje fyzikálne vlastnosti dreva, čo v krajnom prípade 
vedie k nevyhnutnej výmene zničeného prvku. 
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Vhodná príprava dreveného povrchu predlžuje životnosť 
celkovej ochrany. U prvého a zároveň aj u obnovovacieho ná-
teru je dôležité, aby bolo drevo suché (9-12 % vlhkosti), čisté 
a bez známky biokorózie (infikované prvky doporučujeme vy-
meniť). V prípade obnovovacieho náteru je dôležité, aby bol 
z povrchu odstránený praskajúci a starý odlupujúci sa povlak 
a zašednuté vrstvy dreva. Zašednuté vrstvy dreva sú vlastne 
oslabnuté bunky dreva, ktoré môžu byť slabým článkom medzi 
nanášaným náterom a zdravým drevom. Je nutné zaškárovať ne-
pravidelnosti povrchu a prasklinky, ktoré môžu zhromažďovať 
vodu. Pred zahájením aplikácie je potrebné ukončiť práce spo-
jené s úpravou dreva, napr. vŕtanie, prierez a iné – tieto miesta 
môžu byť ohniskom biokorózie, pokiaľ nebudú poriadne ošetre-
né.

Ochrana pred biokoróziou. Drevo, ktoré býva vystavené vy-

aplikovaná vrstva patrične prenikla do hľbky dreva. Nezabud-
nite taktiež na dôkladné prekrytie hrán a vrcholkov drevených 
prvkov (priečné rezy). Ak natierame obloženie, ktoré ešte ne-
bolo namontované, odporúčame aplikovať jeden náter taktiež 
zo zadnej strany každej časti. Každý drevený prvok natierame 
bez prerušenia. Vyhneme sa tak temným škvrnám, ktoré môžu 
vzniknúť v mieste nanášania vrstiev.

upozornenie: Pri určovaní nevyhnutného počtu vrstiev a ich 
hrúbky je nutné postupovať v súlade s pokynmi výrobcu u jed-
notlivých produktov. Príliš malé množstvo aplikovanej vrstvy 
skracuje ochrannú lehotu, príliš veľké množstvo môže spôsobiť 
praskanie a odlupovanie povlaku (zvlášť v prípade prostriedkov 
tvoriacich ochranný náter).

Schnutie je ovplyvnené nielen druhom náteru, ale aj druhom 
dreva a jeho zložením, napríklad zvýšeným obsahom živice 
alebo tanínu, ktorý sa nachádza v dubovom dreve. Schnutie je 
tiež ovplyvnené vlhkosťou dreva a jeho tvrdosťou, ktorá znižu-
je savosť nanášaného náteru. Všeobecne sa odporúča aplikovať 
viac slabších náterov ako menej silnejších vrstiev. 

Pôvodná farba dreva ovplyňuje výsledný efekt. Výrobky 
pre ochranu a dekoráciu dreva zachovávajú prirodzenú kresbu 
dreva. Nezabudnime, že finálny farebný efekt závisí na pô-
vodnej farbe dreva a tiež na množstve a hrúbke nanášaných 
vrstiev. Preto doporučujeme skúšobný náter na malom po-
vrchu pre uistenie sa, že získame žiadúci odtieň. Je to veľmi 
dôležité hlavne pri použití tmavých farieb, nakoľko tieto od-

sokej vlhkosti, by malo byť predbežne chránené fungicídnym 
impregnačným napúšťadlom Luxol Impregnácia. Tento bezfareb-
ný, do hľbky prenikajúci prostriedok zaistí úplnú ochranu dreva 
pred hubami spôsobujúcimi modranie a hnilobu.

Spôsob spracovania, tvar a montáž dreva ovplyvňujú jeho tr-
vanlivosť. Drsné drevo, napr. rezivo, s ohľadom na veľké 
množstvo drobných vlákien, značne pohlcuje vodu a dlho udr-
žuje vlhkosť. Preto je pre použitie v exteriéroch vhodné použiť 
ohobľované drevo, ktoré je menej odolné voči pôsobeniu vody. 
Tvar dreva a spôsob jeho montáže by mali zjednodušovať od-
vádzanie vody. Pripevnené drevo by nemalo prísť do styku so 
zemou alebo s vodou. 

tiene nie je možné prekryť svetlejšími odtieňmi a je potom 
nutné zbrúsiť predtým natrené vrstvy. Tmavé farby má zmysel 
používať pre drevo horšej kvality – dokáže skryť prefarbenie 
a nedostatky povrchu. 

Brúsenie medzi vrstvami umožňuje získať dokonalo hladký 
drevený povrch. Pokiaľ chcete získať dokonalo hladký dreve-
ný povrch, prebrúste prvú vrstvu náteru jemnozrnným brusným 
papierom (150-200). Brúsenie odstráni drobné drevené vlákna, 
ktoré sa zdvíhajú pri schnutí prvej vrstvy. Tak isto zlepší priľ-
navosť následnej vrstvy a dodatočne tak spevní finálny náter.

SPráVnA PrÍPrAVA 
Pre dOKOnAlý VýSledOK

APLIKÁCIAAPLIKÁCIAAPLIKÁCIA

Pravidelné „prehliadky“ dreva umožňujú predĺženie jeho 
trvanlivosti. V prípade drevených povrchov používaných 
v exteriéri je vhodné drevo na jar alebo na jeseň prehliadnuť 
z hľadiska objavenia praskliniek, poškodenia ochranného povla-
ku alebo výskytu biokorózie. Čím skôr objavíme vyššie uvedené 
ohrozenia, tým efektívnejšie budeme schopní ochrániť drevo 
pred ďalším zničením. Drevo využívané v lese alebo vo veľmi 
znečistenom prostredí je nutné jedenkrát ročne jemne umyť 
vodou s malým množstvom neagresívneho čistiaceho prostried-
ku. Odstránime tak potenciálne zárodky podhubí a nečistôt, 
ktoré môžu reagovať s vodou a vytvárať na ochranných povla-
koch roztoky s koróznym pôsobením.

KONZERVÁCIAKONZERVÁCIAKONZERVÁCIA

Vždy natierame v smere vlákien. Impregnovanie, lazúrovanie  
a lakovanie musí byť vždy uskutočňované v smere vlákien, aby 

PRÍPRAVA PODKLADU
PRÍPRAVA PODKLADU
PRÍPRAVA PODKLADU
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OrIGInál

Luxol Originál jetenkovrstvá lazúra na dekoratívne nátery 
na drevo s ochranou proti poveternostným vplyvom a UV žia-
reniu. Nová receptúra má vylepšené vlastnosti, napr. zvýšenú 
vodovzdornosť, vysokú priľnavosť ďalšieho náteru, mechanickú 
odolnosť ako aj hlbokú penetráciu. Vďaka novej krémovej kon-
zistencii sa lepšie rozotiera a jednoducho aplikuje. Lazúra vyniká 
stálym farebným odtieňom s matným saténovým vzhľadom. Ná-
ter neobmedzuje dýchanie dreva a vďaka zníženému obsahu VOC 
je tiež šetrnejší k životnému prostrediu. Tenkovrstvá lazúra Luxol 
Originál je vhodná na nátery všetkých stavebných súčastí alebo 
drevených konštrukcií ako sú ploty, dvere, pergoly, záhradný ná-
bytok, obklady domov, okenice, chaty, chalupy a iné drevené kon-
štrukcie v exteriéri. Lazúra je vhodná aj na natieranie v interiéri,  
má minimálny zápach a rýchlejšie schne.

ODOLNÝ
VOČI VODE

PRÍDAVOK
VOSKOV A OLEJOV

POVETERNOSTNÁ
ODOLNOSŤ

VÝBORNÁ
PRIĽNAVOSŤ

AKTÍVNA
UV OCHRANA

APLIKÁCIA

2322

VYLEPŠENÁ
rEcEPtÚraVYLEPŠENÁ
rEcEPtÚraVYLEPŠENÁ
rEcEPtÚra

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 11-14 m2/l

POČeT dOSTuPnýcH OdTIeŇOV: 14

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l
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Vyberte si 
výsledný 
odtieň. 

Do vhodnej 
nádoby nalejte 
príslušné pomery 
odtieňov.

 

Dôkladne 
premiešajte 
a ihneď 
natierajte. 

Zakúpte
výrobky z rady 
LUXOL 
ORIGINÁL. 
 

Nevyhovuje Vám odtieň 
zakúpeného LUXOLu? 
Chcete svoju vlastnú 

farbu náteru?
V tomto vzorníku si môžete vybrať 

ľubovolný odtieň, ktorý si následne samy 
vytvoríte zmiešaním dvoch štandartných 

výrobkov rady LUXOL ORIGINÁL. 
Vzorník Vám pomôže pri výbere 

ingrediencií a stanoveniupresného 
pomeru prezmiešanie 

Vámi vybraného odtieňu.
Lazúrovanie je jedným z tradičných spôsobov, ako ošetriť a dekorovať akékoľvek drevené povrchy, 
dodať im nový kabát a v neposlednej rade poskytnúť drevu patričnú ochranu. V interiéri je tak možno 
oživiť, zmeniť či inak prispôsobiť vzhľad nábytku aktuálnej nálade a pocitom. Vonkajší plot, záhrad-
ný nábytok, brány a chaty potrebujú viac chrániť proti poveternostným vplyvom alebo nepriazňam 
počasia a pomocou správneho typu lazúry ľahko docielite ich dlhšej životnosti v súlade s modernými 
farebnými trendami. Správnou voľbou pre dekorácie v kombinácii s vysokou ochranou vašich domovov 
je výrobok Luxol Originál z produktovej rady Luxol.

Program miešanie farieb vznikol na základe požiadaviek zákazníkov po širšom portfóliu farebnej šká-
ly. Namiešali sme pre vás 14 nových odtieňov, s ktorými je možné jednoducho prispôsobiť obľúbený 
produkt vašim predstavám. Ľahko a rýchlo tak namiešate nové odtiene a Luxol Originál bude eště 
originálnejší. Ak sa vám nebude zdať nami navrhovaný odtieň ani potom dokonalý, môžete pokračovať 
v experimentovaní do tej doby, než docielite požadovaný odtieň. Nezabudnite však dodržať dve zá-
kladné zásady:

Pred samotnou aplikáciou vybrané odtiene poriadne premiešajte vo väčšej nádobe, aby jed-
notnosť výsledného odtieňa zostala zaručená.

Vami vybraný namiešaný odtieň najskôr aplikujte ako skúšobný náter na kúsku dreva.

LUXOL ORIGINÁL
PROGRAM MIEŠANIE FARIEBLUXOL ORIGINÁL
PROGRAM MIEŠANIE FARIEBLUXOL ORIGINÁL
PROGRAM MIEŠANIE FARIEB
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IMPreGnácIA

Luxol Impregnácia je impregnačný náter, čiže napúšťadlo, ktoré 
sa kvôli fungicídnym komponentom používa najmä v exteriéri 
na ochranu dreva proti hubám spôsobujúcim modranie a hnilobu. 
Penetruje do hĺbky a dlhodobo chráni drevo. Vyrovnáva nasia-
kavosť  podkladu a optimalizuje štruktúru natieraného materi-
álu na  nanášanie ďalšej vrstvy vrchného náteru, napr. lazúry, 
laku alebo farby. Fungicídny impregnačný náter sa tiež odpor-
úča použiť v prostredí, kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti. 
Pre aktívnu biocídnu ochranu odporúčame natrieť dve vrstvy.

STOP HUBÁM
A ZAMODRANIU

DLHODOBÁ
OCHRANA

JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA

ZNIŽUJE
NASIAKAVOSŤ

VÝBORNÁ
PRIĽNAVOSŤ
VRCHNÉHO

NÁTERU

APLIKÁCIA

2726

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 7-11 m2/l

BezFAreBná PeneTrácIA

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l / 2,5l / 4l / 10l



lAK 
S uV OcHrAnOu
Luxol Lak s UV ochranou je transparentný lak na nátery dreve-
ných povrchov v exteriéri i v interiéri. Je vhodný na nátery per-
gol, záhradného nábytku, okenných rámov, dverí, zimných záhrad 
a iných drevených predmetov, ktoré sú vystavené poveternost-
ným vplyvom s vyšším zaťažením. Vďaka svojej výbornej spraco-
vateľnosti sa jednoducho aplikuje. Má vysokú odolnosť voči UV 
žiareniu. Náter je známy svojou dlhodobou životnosťou. Produkt 
je dostupný v lesklej i matnej verzii.

DLHODOBÁ
OCHRANA

PERFEKTNÝ
VZHĽAD

POVETERNOSTNÁ
ODOLNOSŤ

AKTÍVNA
UV OCHRANA

APLIKÁCIA

2928

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 12-16 m2/l

leSK / MAT

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l



lOdný lAK

Luxol Lodný lak je transparentný lak na báze rozpúšťadiel, urče-
ný na ochranu drevených povrchov vo veľmi  vlhkom prostredí. 
Náter zaručuje dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi 
a vlhkosťou. Povrch si udržuje stabilný lesk. Produkt je vhodný 
na všestranné použitie v exteriéri aj v interiéri, na dekoratívne 
nátery drevených stavebných prvkov vo vlhkom prostredí, na ná-
tery lodí v sladkovodnom prostredí nad čiarou ponoru, záhradný 
nábytok, športové náradie, korok alebo drevené obloženie stien. 
Tiež je  vhodný na kúpeľňový nábytok.

DLHODOBÁ
OCHRANA

ODOLNÝ
VOČI VODE

STÁLY LESK

APLIKÁCIA

3130

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 8-10 m2/l

VYSOKý leSK

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l / 2,5l / 4l



InTerIÉrOVý
lAK
Luxol Interiérový lak je bezfarebný lak na nátery drevených plôch 
v interiéri, ako je napríklad nábytok, drevené obloženie, stoličky, 
stoly, dvere a iné dekoratívne predmety z dreva. Produkt má vyni-
kajúcu spracovateľnosť, rozlievanie a finálny vzhľad,  je dostupný 
v lesklej i matnej verzii. Produkt je na báze rozpúšťadiel.

DLHODOBÁ
OCHRANA

JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA

PERFEKTNÝ
VZHĽAD

APLIKÁCIA

3332

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 12-15 m2/l

leSK / MAT

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l



InTerIÉrOVý
lAK AQuA
Luxol Interiérový lak AQUA je bezfarebný lak na nátery drevených 
plôch v interiéri, ako je napríklad nábytok, drevené obloženie, 
stoličky, stoly, dvere a iné dekoratívne predmety z dreva. Produkt 
má vynikajúcu spracovateľnosť, rozlievanie a finálny vzhľad. Je 
dostupný v lesklej i matnej verzii. Produkt je na vodnej báze, 
rýchlo schne a nezapácha.

DLHODOBÁ
OCHRANA

VYNIKAJÚCI
ROZLIV

RYCHLOSCHNÚCI

VODNÍ BÁZE

APLIKÁCIA

3534

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 16-21 m2/l

leSK / MAT

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l / 2,5l



lAK
nA PArKeTY
Luxol Lak na parkety je lak na vodnej báze na nátery drevených  
podláh a zábradlia v interiéri. Tiež je vhodný na nátery korku, 
preglejok a drevovláknitých dosiek. Je odolný proti poškrabaniu 
a má vysokú mechanickú odolnosť. Rýchlo schne a nezapácha. 
Nemení farbu dreva, preto nevyžaduje predchádzajúce použitie 
podkladového laku.

DLHODOBÁ
OCHRANA

PROTISMYKOVÝ

ODOLNÝ PROTI
POŠKRABANIU

DIAMOND
TECHNOLOGYTM

VODNÁ BÁZA

APLIKÁCIA

3736

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 19-23 m2/l

leSK / MAT

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l / 2,5l / 5l



záKlAdná
FArBA nA OKná
Luxol Základná farba na okná je krycia syntetická podkladová 
farba na drevo, najmä na základné nátery dreva a drevených prv-
kov ako sú okenné rámy, okná, dvere alebo podhľady v interiéri 
i v exteriéri. Je dostupná v bielom odtieni so saténovým vzhľa-
dom. Náter je špecifický výbornou priľnavosťou k podkladu a vy-
sokou krycou schopnosťou.

VÝBORNÁ
PRIĽNAVOSŤ

VYSOKÉ
KRYTIE

PREDLŽUJE
ŽIVOTNOSŤ

NESTIEKAVÁ
ÚPRAVA

APLIKÁCIA

3938

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 12-14 m2/l

dOSTuPnÉ OdTIene: BÍlá

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l / 2,5l / 4l



DLHODOBÁ
OCHRANA

VYSOKÉ
KRYTIE

POVETERNOSTNÁ
ODOLNOSŤ

ZNÍŽENÁ
LEPIVOSŤ

APLIKÁCIA

40

FArBA nA OKná

Luxol Farba na okná je krycia syntetická vrchná farba na nátery 
dreva a drevených prvkov ako sú okenné rámy, okná, dvere alebo 
podhľady v interiéri i v exteriéri. Je dostupná v bielom odtieni 
s leskom. Produkt má takzvaný systém antibloking, čiže zníženú 
lepivosť náteru po jeho zaschnutí a tým aj lepšiu manipulovateľ-
nosť. Produkt chráni a zároveň dekoruje, vyznačuje sa vysokou 
ochranou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

41

TeOreTIcKá VýdATnOSŤ: 13-15 m2/l

dOSTuPnÉ OdTIene: BIelA leSK

PredáVAnÉ BAlenIA: 0,75l / 2,5l / 4l
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transparentný lak 
na nábytok a drevo

transparentný lak 
na nábytok a drevo 

transparentný lak 
na podlahy

podkladová farba
na drevo vrchná farba na drevo

InTerIÉrOVý lAK InTerIÉrOVý lAK AQuA lAK nA PArKeTY záKlAdná FArBA 
nA OKnA

 FArBA nA OKnA

na rozpúšťadlovej bázi na rozpúšťadlovej bázi na rozpúšťadlovej bázina vodnej bázi na vodnej bázi

4 roky 4 roky 4 roky 5 rokov 5 rokov

interiér

lesk, mat

interiér

lesk, mat

interiér

lesk, mat

interiér/exteriér

biela

interiér/exteriér

biela, lesk

lesklá alebo matná

vodou

lesklá alebo matná

vodou

lesklá alebo matná lesklámatná

0,75l 0,75l / 2,5l 0,75l / 2,5l / 5l 0,75l / 2,5l / 4l 0,75l / 2,5l / 4l

10 - 15 m2/l 16 - 21 m2/l 19 - 23 m2/l 12 - 14 m2/l 13 - 15 m2/l

1 - 2

štetec, valček štetec, valček štetec, valček štetec, valček, striekanie štetec, valček, striekanie

1 - 2 1 - 2

bežným syntetickým 
riedidlom

bežným syntetickým 
riedidlom

bežným syntetickým 
riedidlom

suchý na dotyk: 4h
 brúsiteľný/druhý náter: 24h 

preschnutý: 24h

suchý na dotyk: 2h
brúsiteľný/druhý náter: 2h
preschnutý: 4h (posledný 
náter nezaťažovať 24 h,

 v telocvičniách 5 - 7 dní)

suchý na dotyk: 2h
brúsiteľný/druhý náter: 2h 

preschnutý: 4h

suchý na dotyk: 4-6h
 brúsiteľný/druhý náter: 16h 

preschnutý: 24h

suchý na dotyk: 10h
 brúsiteľný/druhý náter: 16h 

preschnutý: 24h

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

interiér: 1 - 2 
exteriér: 1 - 2

Špecifikácia produktu tenkovrstvná lazúra impregnačný náter transparentný lak odolný proti 
vode, vlhkosti a UV žiareniu

proti hubám a zamodraniu

transparentný lak pre 
vysoko vlhke prostredie

názOV
PrOduKTu OrIGInál IMPreGnácIA lAK S uV OcHrAnOu lOdný lAK

zloženie na rozpúšťadlovej bázi na rozpúšťadlovej bázi na rozpúšťadlovej bázi na rozpúšťadlovej bázi

5 rokov 5 rokov2 roky 2 roky

Oblasť použitia

Biocídna ochrana

interiér/exteriér

14

exteriér

bezfarebný

interiér/exteriér

lesk, mat

interiér/exteriér

lesk

Povrchová úprava

Čistenie náradia

Teoretická výdatnosť

dostupné balenia

záručná doba

lesklá alebo matnážiadnamatná lesklá

dostupný počet odtieňov

11 - 14 m2/l

0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l 0,75l / 2,5l / 4l / 10l 0,75l 0,75l / 2,5l / 4l

7 - 11 m2/l 12 - 16 m2/l 8 - 10 m2/l

štetec štetec, valček štetec, valček, máčaní

Odporúčaný počet 
náterov

Aplikácia

doba schnutia

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

bežným syntetickým 
riedidlom

bežným
 riedidlom

bežným syntetickým 
riedidlom

bežným syntetickým 
riedidlom

impregnácia: 1, pre dosia- 
hnutie biocidného účinku: 2 

štetec, valček, máčanie, 
nástrek alebo tlaková 

impregnácia

brúsiteľný/druhý náter: 24h 
vrchný náter (lazúra, lak, 

farba): 24h

suchý na dotyk: 6h
brúsiteľný/druhý náter: 24h 

preschnutý: 24h

suchý na dotyk: 6h 
brúsiteľný/druhý náter: 24h 

preschnutý: 24h

suchý na dotyk: 3h
 brúsiteľný/druhý náter: 8-14h 

preschnutý: 24h

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

v jednej
vrstve



d
O

ST
u

Pn
É

O
d

TI
en

e

44 45

OrIGInál

BezFAreBný

0000

IMPreGnácIA

BezFAreBný

lOdný lAK

BezFAreBný
GAŠTAn

0020

OrecH

0021

lIPA

0063

PÍnIA

0063

PAlISAnder

0022

zeleŇ
jedĽOVá
0051

MAHAGón

0080

eBen

0099

ČerVeŇ
ruMelKOVá

0081

OreGOnSKá
PÍnIA
0065

OHnIVý
MAHAGón

7540

SIPO

8440

InTerIÉrOVý lAK

BezFAreBný

lAK S uV OcHrAnOu

BezFAreBný

lAK nA PArKeTY

BezFAreBný

FArBA nA OKná

InTerIÉrOVý lAK AQuA

BezFAreBný

záKlAdná FArBA
nA OKná

NOVINKYNOVINKYNOVINKY

*Vzorkovnica je iba orientačná

BIelY

0100

BIelY

1000

BIelY

0100



46 47

OrIGInál



www.luxol.SK
www.luxol.SK
www.luxol.SK

distributor v Sr.
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

 organizačná zložka SK 
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Bratislava 5
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