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Renovácie 
 
 
Pri renovácii starších drevených plôch o spôsobe obnovy rozhoduje stupeň opotrebovania povrchu. Nepoškodené lakované plochy 
stačí oživiť napríklad ošetrujúcim olejom CLOU fernol svetlý alebo tmavý, podľa odtieňa nábytku. Fernol odstraňuje mierne poškrabania 
laku, stopy po náraze tvrdých predmetov, šedé škvrny a závoje v laku vzniknuté pôsobením vlhkosti, nápojových alkoholov alebo stopy 
po žehlení. Dodá povrchu schopnosť odpudzovať vodu. Tmavý CLOU fernol okrem toho obsahuje tmavý pigment na zjednotenie 
odtieňa nábytku s tými miestami, ktoré boli vyblednuté vplyvom slnečného žiarenia. 
 
Na ošetrenie nábytku s otvorenými pórmi (svetlý dub) alebo s plastovým povrchom (tzv. lamino) skvele poslúži CLOU Antistaub,  
ktorý svojím obsahom antistatík zabraňuje usádzaniu prachu.  
Zašlé predmety z prírodne mastných exotických drevín oživí olej CLOU Teaköl. 
 
Všetky podlahy (lakované drevené schody, drevené a korkové lakované podlahy, laminátové podlahy, kamenné podlahy a dlažby,  
ako aj podlahy športových hál) dokonale čistí a s hĺbkovým účinkom ošetruje samoleštiaci univerzálny vodou riediteľný prípravok 
Bodenpflege Profesional für lackierte Böden aus Holz, ktorý navyše vytvára protišmykový a vysoko zaťažiteľný povrch.  
Zašednutým voskovaným plochám (starožitné skrine a truhlice, rámy obrazov, drevené sochy, plastiky a pod.) vráti krásu vosk  
CLOU Antik-Wachs, vyrobený z včelieho vosku. 
Mierne poškodený povrch laku jemne prebrúste papierom zrnitosti 240, odstráňte brúsny prach a naneste 1 - 2x vodou riediteľný 
bezfarebný lak do vnútorného prostredia L11 AQUA CLOU Holzlack, v zvolenom odtieni matu. Na farebnú zmenu skôr lakovanej plochy 
(napr. pestrý detský nábytok), použite vodouriediteľnú lakovú lazúru L17 AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur, ktorá je k dispozícii  
v 18 navzájom miešateľných odtieňoch. Naneste v 1 - 2 vrstvách. Každej vrstve laku alebo lakovej lazúry musí predchádzať ľahké 
prebrúsenie (zrnitosť 240) a odstránenie brúsneho prachu. 
 
Na obnovenie lazúrových vonkajších náterov okien, dverí, pergol, plotov, garážových brán a pod. použite vodouriediteľnú lazúru  
AQUA CLOUsil Holzlasur. Obnovované plochy musia byť zbavené špiny, mastnoty a nečistôt. Popraskané alebo poškodené nátery 
zbrúste, povrch zľahka prebrúste papierom zrnitosti 240 a odstráňte brúsny prach. K dispozícii je 12 medzi sebou navzájom 
miešateľných odtieňov. Na obnovenie estetickosti a odolnosti dreviny postačí len jeden náter. Pred každým ďalším náterom  
(prípadne nástrekom) urobte medzibrus. 
 
Voskované plochy nábytku vo vnútornom prostredí sa renovujú (po prebrúsení a odstránení brúsneho prachu) vodou riediteľnou  
voskovou lazúrou W11 AQUA CLOU Wachslasur a následným kefovaním do príjemného hebkého a odolného povrchu. 
 
Podlahy a predmety vo vnútornom a vonkajšom prostredí ošetrené olejom budú zase pekné a odolné po natretí olejom CLOU Hartöl. 
Natieraná plocha musí byť čistá, prebrúsená papierom zrnitosti 240  a zbavená brúsneho prachu. Ide o zdraviu neškodný, prírodný,  
za studena lisovaný a prevarený ľanový olej. 
 
Silno opotrebované plochy vždy zbavte zvyškov starých popraskaných  náterov. Nerovnosti vytmelte a plochu prebrúste. Starý náter 
odstráni odstraňovač starých náterov CLOU Lack-Abbeizer. Je vysoko viskózny, miešateľný s vodou, nezapácha a neobsahuje chlórové 
uhľovodíky. Zároveň je neutrálny a nespôsobuje zafarbenie ani pri tvrdých drevinách s vyšším obsahom trieslovín (dub). Ak je potrebné 
aj odstránenie moridla z dreviny, následne použite bielidlo na báze peroxidu vodíka CLOU Bleichmittel 2472. 
 
Diery, medzery a priehlbiny v dreve zatmelte tmelom CLOU Holzpaste, ktorý neobsahuje rozpúšťadlá, nezapácha, neprepadá sa, 
nepraská, dobre sa brúsi, spracováva, lakuje a je nehorľavý. K dispozícii je 17 odtieňov tmelu. Odtieň tmelu vždy prispôsobte odtieňu 
opravovaného miesta, aby dokonale zanikol v ploche dreva. Potom prebrúste celú plochu papierom zrnitosti 240 a odstráňte brúsny 
prach. 
 
Ďalšími pomocníkmi pri opravách a retušovaní sú voskové tyčinky CLOU Wachskitt (asi 100 odtieňov) a CLOU retušovacie tužky  
(13 odtieňov).  
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