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Vitex Diaxyl decor

Vitex Diaxyl Decor je velmi aktivní ochrana dřeva vhodná pro vnitřní i venkovní použit. Proniká hluboko do dřeva a 
poskytuje dlouhodobou ochranu proti zamodrání, plísním a dřevokaznému hmyzu. Jedno z nejspolehlivějších, moderních 
řešení pro ochranu dřeva i při aplikaci jedné vrstvy.
životnosti a odolnosti nátěru doporučujeme 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Rozpouštědlová

Způsob aplikace : Štětec, váleček nebo 

Ředění : Neředí se 

Vydatnost : 6-10m² v závislosti na tvrdosti dřeva.

Doba schnutí : Na dotek 2-3hod další vrstva po 8
podmínkách (vlhkost, teplota..) a na tvrdosti dřeva.

Odstíny   : Bezbarvý a v dalších 

Balení : 750ml, 2,5L, 5L

Skladovatelnost : 24 měsíců. Skladujte mezi  5

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte během aplikace. Neaplikujte při teplotě pod 10°C  a nad teplotu 
38°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.
pryskyřic. Aplikujeme jednu nebo více vrstev Diaxyl 
Marelac. Finální odstín povrchu dřeva do značné míry závisí na samotném zabarvení dřeva, absorpci  a počtu vrstev.
 
PO POUŽITÍ 
Se snažte ihned odstranit co nejvíce barvy ze štětců a válečků před
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ecor 

aktivní ochrana dřeva vhodná pro vnitřní i venkovní použit. Proniká hluboko do dřeva a 
poskytuje dlouhodobou ochranu proti zamodrání, plísním a dřevokaznému hmyzu. Jedno z nejspolehlivějších, moderních 
řešení pro ochranu dřeva i při aplikaci jedné vrstvy.  Aplikujeme jednu nebo více vrstev Diaxyl Dekor. Pro zvýšení 
životnosti a odolnosti nátěru doporučujeme aplikovat jednu vrstvu Vitex Lussolac nebo Marelac

Rozpouštědlová ochrana dřeva pro vnitřní i vnější použití 

Štětec, váleček nebo stříkací pistolí 

v závislosti na tvrdosti dřeva. 

3hod další vrstva po 8-10hod. Doba schnutí je závislá na
podmínkách (vlhkost, teplota..) a na tvrdosti dřeva. 

dalších 11 odstínech 

L 

Skladujte mezi  5oC až 40 oC  

promíchejte a občas opakujte během aplikace. Neaplikujte při teplotě pod 10°C  a nad teplotu 
38°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.  Nové dřevěné povrchy by měly být čisté, suché a zbavené mastnoty či 
pryskyřic. Aplikujeme jednu nebo více vrstev Diaxyl Dekor a  jako finální nátěr lze aplikovat Vitex Lussolac nebo 
Marelac. Finální odstín povrchu dřeva do značné míry závisí na samotném zabarvení dřeva, absorpci  a počtu vrstev.

Se snažte ihned odstranit co nejvíce barvy ze štětců a válečků před jejich vymytím v ředidle T
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aktivní ochrana dřeva vhodná pro vnitřní i venkovní použit. Proniká hluboko do dřeva a 
poskytuje dlouhodobou ochranu proti zamodrání, plísním a dřevokaznému hmyzu. Jedno z nejspolehlivějších, moderních 

u nebo více vrstev Diaxyl Dekor. Pro zvýšení 
Vitex Lussolac nebo Marelac od firmy Vitex. 

10hod. Doba schnutí je závislá na povětrnostních 

promíchejte a občas opakujte během aplikace. Neaplikujte při teplotě pod 10°C  a nad teplotu 
Nové dřevěné povrchy by měly být čisté, suché a zbavené mastnoty či 

Dekor a  jako finální nátěr lze aplikovat Vitex Lussolac nebo 
Marelac. Finální odstín povrchu dřeva do značné míry závisí na samotném zabarvení dřeva, absorpci  a počtu vrstev. 

jejich vymytím v ředidle T-300. 


