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IMESTEX SLIMESTEX SLIMESTEX SLIMESTEX SL    
silnovrstvá lazurní barva na dřevosilnovrstvá lazurní barva na dřevosilnovrstvá lazurní barva na dřevosilnovrstvá lazurní barva na dřevo    

    
CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika    

IMESTEX SL je akrylátový silnovrstvý lazurní nátěr pro 
vnitřní i venkovní použití na dřevo nebo dřevotřískové 
desky. Pro venkovní použití jsou nutné nejméně dva 
nátěry. Sytost vybarvení je úměrná počtu vrstev. 
 

Použití Použití Použití Použití     

Používá se k povrchové úpravě dřeva a 
dřevotřískových desek. Při aplikaci na staré dřevěné 
konstrukce doporučujeme odstranit všechny předchozí 
nátěrové vrstvy, zejména mají-li sníženou přídržnost. 
Pro nátěry v interiéru jsou doporučeny dva nátěry, při 
venkovním použití tři. 
 

ZpracováníZpracováníZpracováníZpracování    

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na 
suchý, čistý a odmaštěný povrch, při teplotách +10 až 
+30°C. Před nanášením první vrstvy doporučujeme 
provést úpravu povrchu opakovaným broušením po 
navlhčení a vyschnutí,  aby byl povrch dřeva dokonale 
hladký a nechlupatící.  První nátěr je možné mírně 
naředit vodou (do 5%), a po jeho provedení povrch 
jemně přebrousit. Před a během zpracování je 
nutné barvu důkladně promíchat! Špatné 
promíchání může způsobit změnu odstínu. 
Doba zaschnutí jednoho nátěru je cca 1 hodina při 
20

o
C a 50% rel. vlhkosti. 

Nátěr se,  s výjimkou  první vrstvy, nedoporučuje ředit. 
Po ukončení práce je možné použité nářadí omýt 
vodou. Po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný. 
 

SpotřebaSpotřebaSpotřebaSpotřeba    

Pro dva nátěry  0,2 kg/m2. 
 

Technické parametryTechnické parametryTechnické parametryTechnické parametry    

Vzhled             nátěrová hm. s rozmíchatelnou úsadou 
Sušina             minimálně 35 % 
Zasychání       1-2 hodiny, při 20

o
C 

    

BarvyBarvyBarvyBarvy 

Vyrábí se v odstínech dle vzorníku IMESTA. 
 

BaleníBaleníBaleníBalení    

PE obaly 0,7 litrů, 4 litry, 8 litrů. 
 
 

SkladovatelnostSkladovatelnostSkladovatelnostSkladovatelnost    

Minimálně 12 měsíců od data výroby, v původním 
obalu při teplotě +10 až +30°C. 
NESMÍ ZMRZNOUT! 
 
Ekologie a bezpečnost práce Ekologie a bezpečnost práce Ekologie a bezpečnost práce Ekologie a bezpečnost práce     

Při správném použití je IMESTEX SL nejedovatý a 
nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je 
nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv 
proti znečištění a dodržovat základní hygienická 
pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo 
obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při 
zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve 
vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo 
náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. 
Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo 
etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po 
vytvrzení deponovat na řízené skládky. 
Obaly jsou recyklovatelné. 
 
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě. 
 
IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení 
jakosti dle ISO 9001.  
  

    


