
Rádce CLOU ® pro krásné dřevo
 ve vnitřním prostředí

Aby se to podařilo!



Máte otázky k 
povrchové úpravě dřeva?

Rádi vám odpovíme 
na telefonním čísle:

377 441 961

Ochrana a péče 
o dřevo v domě 

Dřevo je už po staletí 
ztělesněním kultury bydlení 

a nejkrásnější surovinou, 
která nám do domu přináší 

kus přírody.

Jako přírodní produkt 
reaguje dřevo na vnější vlivy 
a silné zatížení. Proto dřevěné 

výrobky potřebují zvláštní ošetření 
a spolehlivou ochranu.

S našimi vysoce kvalitními 
značkovými výrobky CLOU 

vám nabízíme pro jakékoliv použití 
při povrchové úpravě dřeva ve 

vnitřním prostředí vždy to pravé 
řešení, které odolá každodennímu 

namáhání a zachová na dlouho 
vašemu dřevu jeho krásu 

a funkčnost. 

Navíc v tomto rádci najdete 
mnohé užitečné tipy a informace 

o zpracování našich výrobků 
a praktický kompletní 

rozkládací přehled. 

Aby se to zaručeně podařilo!



AQUA CLOU L10 
tvrzený lak na parkety a schody

Holz-Siegel EL 
jednosložkový lak

Oblasti použití: 
• parkety a dřevěné podlahy 
• podlahová prkna, dřevěné schodišťové stupně 
• madla, sloupky a tyče zábradlí 
• surový korek

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• bez zápachu, ředitelný vodou 
• hedvábně lesklý 
• vysoce zatížitelný 
• odolný oděru
Příprava povrchu: 
Povrch dřeva podle požadavků na zatěžování důkladně 
přebruste (zrnitost papíru 100–120) a odstraňte prach.

Návod k práci: 
Lak naneste tence měkkým plochým štětcem pro vodou 
ředitelné laky nebo mohérovým válečkem s krátkým 
vláknem. Po zaschnutí přebruste (zrnitost 240), odstraňte 
prach a proveďte druhý nátěr a podle náročnosti na plochu 
i třetí nátěr.

1 litr vystačí na asi 10m2 jednoho nátěru

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned očistěte vodou

nářadí po použití ihned očistěte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

k přelakování po 2-3 hodinách 
pochozí.po 8 hodinách
plné zatížení po 10 dnech

k přelakování po schnutí přes noc, 
plné zatížení po 8 dnech

vodou ředitelný

DIN 68 861 – díl 2 
(odolnost zatížení na oděr)

Oblasti použití: 
• schody a parkety 
• pracovní desky, desky stolů, sedací nábytek 
• dveře, obklady stěn 
• surový neopracovaný korek 
• vhodné také do vnějšího prostředí

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• výborně odolný zatížení 
• odolný oděru 
• netečný vůči vodě, oleji, tuku i alkoholu 
• nereaguje s měkkým PVC 
• odolává vlivům vnějšího prostředí

Stupně lesku: 
• lesklý • hedvábně matný • matný

Příprava povrchu: 
Surové dřevo dobře přebruste (zrnitost 150 - 180) 
a odstraňte brusný prach. Renovované plochy pečlivě 
vyčistěte ředidlem EV-Verdünnung, přebruste 
(zrnitost 240) a odstraňte prach.
Návod k práci: 
Lak nařeďte ředidlem EV-Verdünnung (asi 20%) a natřete 
plochu základním nátěrem. Po zaschnutí přebruste 
(zrnitost 240–280), odstraňte prach a 1–2x ještě přelakujte 
lakem naředěným asi 10% ředidla.

DIN 68 861 – 1B 
(odolnost chemikáliím)



Hartwachs-Öl 
olej s tvrdým voskem

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru štětcem 
nebo na 18m2 při nanášení hadrem

nářadí po použití ihned očistěte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

přetiratelný po uschnutí přes noc 
pochozí s mírným zatížením po 2–3 dnech 
plné zatížení po 12–14 dnech

DIN EN 71, díl 3  
(vhodné na dětské hračky)

Oblasti použití: 
• hračky a dětský nábytek 
• kuchyňské pracovní desky  
• dřevěné schody, madla a zábradlí 
• dveře

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• s integrovanou hygienickou ochranou 
• k ochraně surového i už dříve olejovaného dřeva 
  ve vnitřním prostředí 
• dobře odolává mechanickému namáhání 
• snadné zpracování

Příprava povrchu: 
Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost 
papíru 150 na podlahy, zrnitost 180 - 240 na nábytek a 
odstraňte prach.

Návod k práci: 
Olej naneste jako základ 1–2x štětcem nebo hadrem. Po 
20–30 minutách odeberte nevsáklý olej hadrem, který 
nepouští nitky, a rovnoměrně vetřete do dřeva. Po uschnutí 
přes noc přebruste (zrnitost 240/280) a odstraňte prach. 
Podle náročnosti zatížení ploch jsou žádoucí 2–3 vrstvy 
oleje (denně nanášejte nejvýše jednu vrstvu).

Hartwachs-Öl antibakteriell 
olej s tvrdým voskem s antibakteriálními účinky

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru štětcem 
nebo na 18m2 při nanášení hadrem

nářadí po použití ihned očistěte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

k dalšímu olejování po schnutí přes noc

DIN EN 71, díl 3 
vhodné na dětské hračky 

DIN 68 861–1C  
(odolnost chemikáliím)

Oblasti použití: 
• pro surové i olejované dřevěné plochy ve vnitřním prostředí 
• schody, parkety, podlahová prkna 
• nábytek, pracovní desky 
• hračky 
• dveře

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• bezbarvý 
• hedvábně lesklý 
• obsahuje vosk 
• dobře odolný mechanickému zatížení 
• odolný mnohým chemikáliím v domácnosti 
• odolává vodě 
• odpuzuje špínu
Příprava povrchu: 
Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost 
papíru 150 na podlahy, zrnitost 240 na nábytek a odstraňte 
prach.

Návod k práci: 
Olej naneste jako základ 1–2x štětcem nebo hadrem. 
Po 20-30 minutách odeberte nevsáklý olej hadrem a 
rovnoměrně vetřete do dřeva. Po uschnutí přes noc 
přebruste  (zrnitost 240/280) a odstraňte prach. Podle 
náročnosti zatížení ploch jsou žádoucí 2–3 vrstvy oleje 
(denně nanášejte nejvýše jeden nátěr).



Hartöl 
tvrdý olej

Holzöl OE 
olej na dřevo

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru štětcem 
nebo na 18m2 při nanášení hadrem

nářadí po použití ihned očistěte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

přetiratelný po uschnutí přes noc

č. 0 č. 0č. 1 č. 1č. 2 č. 2

Oblasti použití: 
• surové nebo už dříve olejované plochy z listnatých 
  i jehličnatých dřevin ve vnitřním prostředí 
• objekty ve vnějším prostředí chráněné přístřeškem 
  (např. zahradní nábytek, prkenné podlahy) 
• také k základnímu nátěru tam, kde bude ošetření 
  pokračovat nátěrem oleje s tvrdým voskem 
  CLOU Hartwachs-Öl (viz str.6)
Výhody a vlastnosti výrobku: 
• zachovává přirozené žilkování dřeva 
• snadné zpracování 
• po vyschnutí je tvrdý a nelepivý 
• odolný mnohým chemikáliím v domácnosti 
• odolává vodě 
• nezapáchá

Příprava povrchu: 
Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost 
papíru 150 na podlahy, zrnitost 240 na nábytek a odstraňte 
prach.

Návod k práci: 
Olej naneste tence a rovnoměrně na přebroušenou plochu a 
pečlivě rozetřete. Podle předpokládaného zatížení povrchu 
jsou potřebné 2 – 3 vrstvy.

Oblasti použití: 
• pro všechna masivní dřeva ve vnitřním prostředí a 
  chráněná ve vnějším prostředí (např. přístřeškem) 
• schody, parkety, podlahová prkna 
• nábytek, pracovní desky

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• impregnuje surové dřevo a proniká hluboko do dřeva 
• zůstává paropropustný 
• nevyplňuje póry, zůstávají otevřené 
• po vyschnutí je tvrdý a nelepivý 
• odolný mnohým chemikáliím v domácnosti 
• odolává vodě 
• nezapáchá
Příprava povrchu: 
Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost 
papíru 150 na podlahy, zrnitost 240 na nábytek a odstraňte 
prach.

Návod k práci: 
Olej naneste 2–3x štětcem nebo hadrem tence na 
přebroušenou plochu a pečlivě rozetřete. Nevsáklý olej 
odeberte bavlněným hadrem a rovnoměrně vetřete do 
dřeva. Po zaschnutí přes noc přebruste (zrnitost 240/280) 
a odstraňte prach. Denně nanášejte nejvýše jednu vrstvu.

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru štětcem 
nebo na 18m2 při nanášení hadrem

nářadí po použití ihned očistěte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

přetiratelný po uschnutí přes noc

Odstíny: Odstíny:

DIN EN 71, díl 3  
(vhodné na dětské hračky)

DIN EN 71, díl 3 
vhodné na dětské hračky 

DIN 68 861–1C  
(odolnost chemikáliím)



Holzöl-Lasur 
olejová lazura na dřevo

AQUA CLOU L11 Holzlack protect 
antibakteriální lak

Oblasti použití: 
• antibakteriální lakování všech dřevin ve vnitřním 
  prostředí, dýhovaných povrchů a dřevěných materiálů 
• židle, stoly, skříně, dveře 
• madla, sloupky a tyče zábradlí 
• hračky 
• stěnové a stropní obklady

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• zabraňuje dlouhodobě usídlování bakterií a hub 
• nezapáchá 
• snese vysoké zatížení 
• bezbarvý 
• zasychá trvale elastický a nezapáchá

Stupně lesku: 
• hedvábně lesklý • hedvábně matný • matný

Příprava povrchu: 
Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste 
papírem zrnitosti 180 - 240 a odstraňte prach.

Návod k práci: 
Naneste štětcem nebo válečkem. Po zaschnutí lehce 
přebruste, odstraňte prach a naneste lak ještě jednou.

Oblasti použití: 
• surové dřevěné povrchy ve vnitřním a vnějším prostředí
• nábytek, obklady, regály, dělící příčky
• zahradní křesla, zahradní stoly

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• vytváří prodyšný povrch, který se snadno ošetřuje 
• nezapáchá 
• vytváří vodu odpuzující povrch 
• povrch odolný vlivům počasí
Příprava povrchu: 
Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost 
papíru 180 - 240 a odstraňte prach.

Návod k práci: 
Olejovou lazuru naneste tence a rovnoměrně štětcem. 
Po zaschnutí lehce přebruste, odstraňte prach a naneste 
Holzöl-Lasur ještě jednou.

1 litr vystačí na asi 10m2 jednoho nátěru 

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

přetíratelný po 2 hodinách schnutí

vodou ředitelný

DIN EN 71, díl 3 
vhodné na dětské hračky

DIN 68 861 – 1B 
odolnost chemikáliím

1 litr vystačí na asi 20m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

přetíratelný po uschnutí přes noc

vodou ředitelný

DIN EN 71, díl 3 
vhodné na dětské hračky



AQUA CLOU L15 
ochranná barva na dřevo

AQUA COMBI CLOU L17 
laková lazura

Oblasti použití: 
• na dřevo v obytném (vnitřním) prostředí 
• panely, přepažení 
• dveře, okna, nábytek 
• hračky

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• intenzivní zabarvení, přesto kresba dřeva 
  zůstává viditelná 
• nezapáchá 
• nestékavé provedení 
• rychle zasychá 
• odolává účinkům denního světla

Příprava povrchu: 
Loupající se nebo poškozené staré nátěry důkladně 
odbruste. Surový povrch dřeva přebruste brusivem o zrni-
tosti 180-240 a odstraňte prach.

Návod k práci: 
Natírejte tence a rovnoměrně na přebroušenou dřevěnou 
plochu. Po zaschnutí lehce přebruste brusivem o zrnitosti 
240, odstraňte prach a proveďte druhý nátěr.

Oblasti použití: 
• na dřevo ve vnitřním a vnějším prostředí 
• nábytek 
• okna, dřevěné fasády, ploty

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• odolná proti vlhkosti, UV-záření a obvyklým čistícím 
  prostředkům v domácnosti 
• jednoduše se ošetřuje

Příprava povrchu: 
Podkladový materiál musí být suchý, pevný a únosný. 
Pevně držící staré nátěry nemusíte odstraňovat.

Návod k práci: 
Natřete dvakrát rovnoměrně štětcem. Mezi jednotlivými 
nátěry lehce přebruste brusivem o zrnitosti 240 a dobře 
odstraňte prach.

č. 1

č. 5

č. 9

č. 15 
bezbarvá

č. 2

č. 6

č. 10

č. 16

č. 3

č. 7

č. 11

č. 18

č. 4

č. 8

č. 13
Odstíny:

Odstíny:

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru 

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

přetíratelná po schnutí přes noc

č. 1

č. 4

č. 2

č. 5

č. 3

1 litr vystačí na asi 8m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

přetíratelná po 2 hodinách schnutí

vodou ředitelné

vodou ředitelný

DIN 68 861 – 1C 
odolnost chemikáliím



č. 2521

č. 2201

č. 2211

č. 2219

č. 2208

č. 2213

č. 2222

č. 2210

č. 2216

č. 2525

č. 2528

č. 2531

č. 2522

č. 2526

č. 2529

č. 2537

č. 2523

č. 2527

č. 2530

č. 2585

Odstíny:

Odstíny:

AQUA CLOU B11 
Holzbeize, mořidlo na dřevo

Kratzfeste Beize B1 
silné mořidlo

Oblasti použití: 
• k moření všech tvrdých i měkkých dřevin

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• světlostálé pigmentové mořidlo na vodní bázi 
• probarví intenzivně i v hloubce pórů 
• lze přelakovat kterýmkoliv lakem CLOU

Příprava povrchu: 
Povrch dřeva namočte vodou, nechejte uschnout, přebruste 
(zrnitost 180) a odstraňte prach. Proveďte zkoušku moření, 
zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci: 
Mořidlo naneste na dřevo nekovovým plochým štětcem 
podélně, potom příčně a ještě jednou v podélném směru. 
Asi po 1-2 min. přebytečné mořidlo vetřete suchým a 
čistým štětcem do dřeva. Po zaschnutí přelakujte lakem 
CLOU Holzlack L11.

Oblasti použití: 
• k moření všech tvrdých i měkkých dřevin

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• světlostálé 
• barvivové mořidlo na vodní bázi s hloubkovým účinkem

Příprava povrchu: 
Povrch dřeva namočte vodou, nechejte uschnout, přebruste 
(zrnitost 180) a odstraňte prach. Proveďte zkoušku moření, 
zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci: 
Mořidlo naneste na dřevo nekovovým plochým štětcem 
podélně, potom příčně a ještě jednou v podélném směru. 
Asi po 1-2 min. přebytečné mořidlo vetřete suchým 
a čistým štětcem do dřeva. Po zaschnutí přelakujte 
rozpouštědlovým lakem CLOU Holz-Siegel EL.

1 litr vystačí na asi 5-6m2 jednoho nátěru
1 litr vystačí na asi 5-6m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

k přelakování po schnutí přes noc
k přelakování po schnutí přes noc



Rustikaleffekt-Beize B4
rustikální mořidlo

Beutelbeize 
práškové mořidlo do vody

Oblasti použití: 
• k moření všech běžných měkkých i tvrdých dřevin s 
  hlubokými póry ve vnitřním prostředí, např. buk, dub, 
  jasan, smrk nebo limba

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• vyzdvihne výrazně strukturu pórů z obrazu dřeva

Příprava povrchu: 
Povrch dřeva namočte vodou, nechejte uschnout, přebruste 
(zrnitost 180) a odstraňte prach. Proveďte zkoušku moření, 
zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci: 
Mořidlo naneste na přebroušené dřevo nekovovým 
plochým štětcem. Potom hadrem nebo tampónem z jem-
ného plátna vetřete mořidlo příčně do pórů a přebytečné 
mořidlo seberte z povrchu. Po zaschnutí přelakujte 
rozpouštědlovým lakem CLOU Holz-Siegel EL.

Oblasti použití: 
• k moření všech běžných tvrdých i měkkých dřevin

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• stálé na denním světle

Příprava povrchu: 
Povrch dřeva namočte vodou, nechejte uschnout, přebruste 
(zrnitost 180) a odstraňte prach. Proveďte zkoušku moření, 
zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci: 
Obsah sáčku rozpusťte v ¼ litru horké vody a 
nechejte vychladnout. Roztok mořidla naneste štětcem 
a přebytek mořidla z povrchu odeberte. Po zaschnutí 
přelakujte rozpouštědlovým rychlobrusným základem 
CLOU Schnellschleif-Grundierung G1 nebo lakem 
CLOU Holz-Siegel EL.

č. 1702

č. 151

č. 157

č. 152

č. 158

č. 153

č. 159

č. 154

č. 160

č. 163

č. 166

č. 169

č. 172

č. 175

č. 155

č. 161

č. 164

č. 167

č. 170

č. 173

č. 156

č. 162

č. 165

č. 168

č. 171

č. 174

č. 1705

č. 1703

č. 1706

č. 1704

Odstíny:

Odstíny:

1 litr vystačí na asi 5-6m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

k přelakování po schnutí přes noc

1 litr vystačí na asi 5-6m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

k přelakování po schnutí přes noc



Schnellschleif-Grundierung G1 
rychlobrusný základ

Holzlack L1 
lak na dřevo

Oblasti použití: 
• všechna surová i mořená dřeva

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• bezbarvý 
• silně plnící 
• rychle schnoucí 
• na bázi nitrocelulózy
Příprava povrchu: 
Surové dřevo dobře přebruste (zrnitost 180) a odstraňte 
brusný prach.

Návod k práci: 
Natřete štetcem přebroušenou plochu 1 – 2x  základním 
nátěrem. Po zaschnutí přebruste (zrnitost 240–280), 
odstraňte prach. Potom ještě přelakujte vrchním lakem na 
dřevo Holzlack L1.

Oblasti použití: 
• pro všechna tvrdá i měkká dřeva

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• rychle schnoucí 
• dobře brousitelný 
• zvýrazní přírodní charakter dřeva 
• opětovné rozpuštění lakového povrchu umožňuje 
  snadné opravy 
• na bázi nitrocelulózy

Stupeň lesku: 
• lesklý • hedvábně matný

Příprava povrchu: 
Povrch dřeva přebruste (zrnitost 240) a odstraňte brusný 
prach.

Návod k práci: 
Natřete štětcem. Po zaschnutí přebruste, odstraňte prach a 
lak natřete ještě jednou.1 litr vystačí na asi 8m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned očistěte 
nitro-ředidlem CLOU Nitro-Verdünnung

k přelakování po 1 hodině

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned očistěte 
nitro-ředidlem CLOU Nitro-Verdünnung

k přelakování po 1 hodině



Yachtlack 
lak na lodě

AQUA CLOU Wachslasur W11 
vosková lazura

Oblasti použití: 
• dřevo a dřevěné materiály na jachtách, sportovních 
  lodích i lodích pro volný čas, uvnitř i venku 
• vysoce zatížitelný zahradní nábytek

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• bezbarvý 
• lesklý 
• odolný oděru 
• zatížitelný 
• odolný proti obvyklým čistícím prostředkům 
  v domácnosti

Příprava povrchu: 
Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 150 - 180) 
a odstraňte brusný prach. Plochy určené k renovaci 
pečlivě očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung, 
přebruste (zrnitost 240) a odstraňte prach.
Návod k práci: 
Pro základní nátěr nařeďte 20 - 40% ředidlem 
CLOU EV-Verdünnung. Natřete štětcem. Po zaschnutí 
přebruste, odstraňte prach a lak natřete ještě jednou 
ředěný 10-20%. Potom s mezibrusy naneste až 3krát 
konečný nátěr neředěným lakem. Při renovaci stačí 
jeden konečný nátěr.

Oblasti použití: 
• surové dřevo 
• panely, přepažení, dveře 
• nábytek ve vnitřním prostředí 
• hračky

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• nezapáchá 
• rychle zasychá 
• odolává dennímu světlu 
• transparentně barevná 
• vytvoří zatížitelný povrch příjemný na pohmat

Příprava povrchu: 
Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 180) a odstraňte 
brusný prach.

Návod k práci: 
Natřete štětcem na přebroušený povrch. Po zaschnutí 
přebruste (zrnitost 240) a proveďte druhý nátěr.

• odolný počasí 
• odolný mořské vodě 
• stabilní lesk 

č. 0

č. 3

č. 1

č. 5

č. 2

Odstíny:

1 litr vystačí na asi 10m2 jednoho nátěru

nářadí po použití ihned očistěte 
nitro-ředidlem CLOU Nitro-Verdünnung

k přelakování po schnutí přes noc
úplné vytvrzení po 14 dnech

DIN 53387  
odolnost počasí

1 litr vystačí na asi 12m2 jednoho nátěru

nářadí po použití 
ihned očistěte vodou

k přelakování po 8 hodinách
úplné proschnutí přes noc

vodou ředitelná

DIN EN 71, díl 3 
vhodné na hračky



Antik-Wachs flüssig W2 
tekutý včelí vosk

Antik-Wachs fest 
pasta ze včelího vosku

Oblasti použití: 
• surové dřevěné povrchy (např. buk, dub, smrk, javor 
  nebo jasan) ve vnitřním prostředí 
• nábytek, dveře 
• stěnové a stropní obklady

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• nezapáchající roztok včelího vosku 
• rychle zasychá 
• vytvoří hladký povrch příjemný na pohmat, 
  opticky velmi hezký
Příprava povrchu: 
Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 240) a odstraňte 
brusný prach.

Návod k práci: 
Naneste plochým štětcem nebo tampónem rovnoměrně na 
přebroušený povrch a vetřete do dřeva. Dvouvrstvá úprava 
povrchu vytvoří vyplněný voskový film.

Oblasti použití: 
• surové dřevěné povrchy (např. buk, dub, smrk, javor 
  nebo jasan) ve vnitřním prostředí 
• nábytek, dveře 
• obklady stěn a stropů

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• vyrobeno ze včelího vosku a dalších prospěšných surovin 
• vytvoří hladký dekorativní hedvábně matný 
  ochranný film

Příprava povrchu: 
U malovaného nábytku nejdříve vyzkoušejte stálost 
použitých barev na nenápadném místě nábytku.

Návod k práci: 
Naneste tampónem složeným z hadru rovnoměrně a tence. 
Po dobrém zaschnutí přeleštěte povrch jiným čistým 
hadříkem anebo kartáčem na hedvábný lesk.

natur ořech mahagon

Odstíny:

1 litr vystačí na asi 10 m2 jednoho nátěru štětcem
nebo 15 m2  nánosu tampónem

nářadí po použití ihned očistěte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc

k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc



Naturwachs 
tekutý přírodní vosk

Flüssiges Bienenwachs 
tekutý včelí vosk

Oblasti použití: 
• normálně zatěžované dřevěné plochy ve vnitřním 
  prostředí 
• nábytek 
• stěnové a stropní obklady, trámy nebo lišty 
• rámy obrazů, regály

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• bez organických rozpouštědel 
• nezapáchající roztok vosku 
• odolný dennímu světlu 
• obsahuje velmi kvalitní včelí a karnaubský vosk 
• vytvoří na pohmat příjemný, sametově hebký povrch

Příprava povrchu: 
Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 220) a odstraňte 
brusný prach.

Návod k práci: 
Naneste plochým štětcem nebo tampónem rovnoměrně 
na přebroušený povrch jako základ. Po zaschnutí proveďte 
druhý nános. K dosažení zvláště příjemného hebkého 
povrchu po zaschnutí druhé vrstvy plochu překartáčujte.

Oblasti použití: 
• surové, dosud neopracované dřevěné plochy ve vnitřním 
  prostředí 
• voskované dřevěné povrchy ve vnitřním prostředí 
• dřevěné obklady, přepažení 
• regály, rámy obrazů, řezby a plastiky 

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• bez organických rozpouštědel, čistý včelí vosk
• nezapáchající roztok vosku
• zvýrazňuje přírodní charakter dřeva
• prodyšný
• velmi vysoká vydatnost 
• vytvoří na dřevě na pohmat sametově hebký povrch 
• působí antistaticky 
• chrání před vlhkostí a ušpiněním

Příprava povrchu: 
Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 220) a odstraňte 
brusný prach.

Návod k práci: 
Naneste nejdříve jako základ. Po zaschnutí lehce přebruste 
a nános vosku opakujte. K dosažení  hedvábného lesku 
plochu překartáčujte.

1 litr vystačí na asi 8m2 

1 litr vystačí na asi 15m2 jednoho nátěru
nářadí po použití 
ihned očistěte vodou

nářadí po použití 
ihned očistěte vodou

k nanášení další vrstvy po 2 hodinách schnutí 

k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc 

vodou ředitelné

DIN EN 71, díl 3 
vhodné na dětské hračky

vodou ředitelné

DIN EN 71, díl 3 
vhodné na dětské hračky



Holzwachs W1 
tekutý vosk na dřevo

Oblasti použití: 
• nábytek 
• obklady

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel, 
  zapáchá však jen velmi slabě 
• rychle zasychá 
• odolává vodě 
• odolává poškrábání 
• odolný proti mnohým chemikáliím v domácnosti 
• vytvoří příjemně sametově hebký, dekorativní a přitom 
  zatížitelný povrch

Příprava povrchu: 
Dřevěné plochy přebruste (zrnitost brusiva 180/220) a 
odstraňte brusný prach. Plochy už dříve voskované umyjte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung, přebruste a ještě jednou 
umyjte EV-Verdünnung.
Návod k práci: 
Štětcem nebo tampónem naneste tence a rovnoměrně 
nejdříve jako základ. Odeberte z plochy přebytečný vosk. 
Po zaschnutí lehce přebruste a nános vosku Holzwachs 
proveďte podruhé. Po zaschnutí se překartáčováním 
postarejte o vytvoření hedvábně hladké plochy.

1 litr vystačí na 10 m2 na jeden nátěr štětcem 
nebo na asi 15 m2 jednoho nánosu tampónem

nářadí po použití ihned umyjte 
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc,
úplné zatížení po 7 dnech

č. 0

č. 3

č. 1

č. 5

č. 2

Odstíny:

Zapon-Lack L6 
zaponový lak na kování

Oblasti použití: 
• k lakování kovových předmětů ve vnitřním prostředí 
• ozdobné umělecké předměty jako číše, kalichy, pánve, 
  misky, poháry, mince a kovové rámy ze všech bílých, 
  barevných i ušlechtilých kovů

Výhody a vlastnosti výrobku: 
• bezbarvý 
• lesklý nátěr na kovy na bázi nitrocelulózy 
• ulpí na rozličných kovových materiálech (mosaz, 
  stříbro, zlato, bronz, měď) 
• velmi rychle zasychá 
• chrání kovy proti zamlžování, oxidaci a zabarvení

Příprava povrchu: 
Kovový materiál musí být před nanesením zaponového 
laku úplně suchý a zbavený otisků prstů a stop potu z 
rukou.

Návod k práci: 
Plochým štětcem, namáčením v lázni nebo stříkáním ze 
sprejového balení naneste tence a rovnoměrně.

nářadí po použití ihned umyjte 
nitro-ředidlem CLOU V2 Nitro-Verdünnung

proschnutí za 2 hodiny

DIN 68 861 – 1B 
(odolnost chemikáliím)



Ať máte v úmyslu cokoliv,
máme pro vás vždy ten správný výrobek

Přes 400 výrobků k použití na úpravu dřeva.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Str. 2, 63073 Offenbach/Main , telefon: 377 441 961,  www.clou.cz, clou@clou.cz


