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Lazurovací 

laky a barvy 

Impregnační 

nátěry
Oleje

Flügger Ochrana dřeva
Nutnost dřevo dobře ochránit vyplývá z jeho konstrukce. V důsledku přirozeného stárnutí 
a přiměřeného opotřebení je při údržbě a obnově mnohdy velmi delikátním problémem 
jak obhájit původní vzhled a patinu. 

Produkty Flügger nabízí řešení, které dokonale ochrání jakékoliv dřevo v  exteriéru. 
Široký a ucelený sortiment produktů na ochranu dřeva je vyvinutý na základě dlouholeté 
a úzké spolupráce s profesionálními řemeslníky. 

Ve společnosti Flügger chceme mít kontrolu nad kvalitou dodávaných produktů. Proto je 
vyrábíme sami. To nám umožňuje nabídnout Vám celou řadu vysoce kvalitních výrobků 
se zárukou jakosti, která je neustále v našich laboratořích prověřována a vylepšována.

7 důvodů proč používat Flügger ochranu dřeva: 

•  Životnost až 15 let dle typu produktu

•  Snadné nanášení

•  Vysoká vodoodpudivost

•  Velká vydatnost

•  Ucelená řada produktů

•  Vyrobeno ve Skandinávii

•  Tónování do stovek barevných odstínů

Produkty, které je možno tónovat, jsou označeny ikonkou vzorníku 
Flügger 900. Transparentní odstíny jsou uvedeny na stránce 14, 
ostatní je možno vybrat ze stovek barevných odstínů vzorníků 
Flügger 900, NCS a RAL.

Každý projekt klade jiné požadavky na materiál a způsob nanášení. Proto je důležité 
zvolit správný produkt. Aby jejich identifikace byla snazší, rozdělili jsme je do tří kategorií 
rozlišených různými barvami:



Pigmenty poskytují dřevu účinnou UV ochranu

• Pigmenty odrážejí sluneční paprsky  

• Průhledné nátěry nebrání dopadu slunečních paprsků 

• Krycí nátěry nepropouští žádné sluneční paprsky 

Nátěry dřeva
a vlivy ovlivňující jejich životnost

Povrchy směřující na jih jsou nejvíce vystavené slunečnímu záření, 

a proto dříve zvětrají a vyblednou.

Povrchy směřující na sever jsou ve stínu,

a proto jsou nejvíce vystavené působení plísní a řas.

Vodorovné obložení je ohroženo zejména tehdy, když se voda a vlhkost

mohou zachytávat mezi spoji, nebo když nejsou příčné řezy na rozích

budov chráněny.

Svislé obložení je ohroženo zejména tehdy, když nejsou příčné řezy

chráněny a pokud nejsou u země šikmo seříznuty.

Budovy bez přesahu střechy jsou obvykle

velmi ohrožené.

Přesah střechy chrání a prodlužuje životnost

dřevěného obložení i oken.

Sokl musí být tak vysoký, aby odrážející se voda při dešti

nezasahovala dřevěné obložení.

Rostliny v blízkosti budov zadržují vlhkost, poskytují stín, a  proto zvyšují

riziko růstu plísní a řas.

Příčné řezy konců dřeva, nechráněné spoje a vodorovné povrchy jsou

zvlášť vystavené nepříznivým vlivům.
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90 Aqua
0,75 l, 3 l, 10 l

Vodou ředitelný alkydový penetrační olej, který poskytuje 

maximální napuštění podkladu a umožňuje tak maximální 

přilnavost dalších nátěrů na vodní bázi. Chrání ošetřený 

povrch proti plísním a řasám. Vhodný do exteriéru jako 

základní nátěr na nové i staré, ošetřené nebo opotřebované 

dřevo. V interiéru se používá pouze na okna a vchodové 

dveře.

• Penetruje hluboko do dřeva a chrání dřevo před vlhkostí
• Minimalizuje praskání dřeva
• Potlačuje vznik plísní na finální povrchové úpravě

• Vhodný jako základní nátěr na nové i opotřebované  
 dřevo
• Zajišťuje dobrou přilnavost vrchního nátěru
• Snižuje spotřebu vrchního nátěru

• Jako krycí nátěr použijte vodou ředitelný lazurovací lak  
 nebo barvu

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 1,01kg/l
• obsah sušiny 22 % váhy, 21 % objemu
• vydatnost 4-10 m2/l v závislosti na  
  drsnosti podkladu
• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh.  
  při nanášení a schnutí/zrání
• doba schnutí na dotek       1 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 6 hod.
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředení nesmí se ředit 
• čištění nářadí voda a mýdlo 
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem

Technické údaje
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90 classic
0,75 l, 3 l, 10 l

Alkydový penetrační olej, který poskytuje maximální 

napuštění a uzavření ošetřeného podkladu. 

Umožňuje tak maximální přilnavost dalších nátěrů 

na rozpouštědlové i vodní bázi. Chrání ošetřený povrch 

proti plísním a řasám. Vhodný do exteriéru jako základní 

nátěr na nové i staré, ošetřené nebo opotřebované 

dřevo, exponované větru. V interiéru se používá pouze 

na okna a vchodové dveře.

• Penetruje hluboko do dřeva a chrání dřevo před vlhkostí
• Minimalizuje praskání dřeva
• Potlačuje vznik plísní na finální povrchové úpravě

• Vhodný jako základní nátěr na nové i opotřebované  
 dřevo
• Zajišťuje dobrou přilnavost vrchního nátěru
• Snižuje spotřebu vrchního nátěru

• Jako krycí nátěr použijte mořidlo nebo barvu

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 0,84 kg/l
• obsah sušiny 22 % váhy, 19 % objemu
• vydatnost 5-10 m²/l v závislosti  
  na drsnosti podkladu
• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh.  
  při nanášení a schnutí/zrání
• doba schnutí na dotek       2 hod.
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 16 hod.
  alkydovou barvou: 15 min mokrý  
                   do mokrého
  vodou ředitelnou barvou:  po 16 h
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění nesmí se ředit 
• čištění nářadí minerální terpentýn
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem 

Technické údaje
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95 Aqua
0,75 l, 3 l, 10 l

Středněvrstvý vodou ředitelný alkydový lazurovací lak 

na dřevo v exteriéru. Proniká hluboko do struktury 

dřeva a zároveň vytváří tenký polomatný ochranný film  

na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními 

podmínkami. Chrání povrch dřeva před napadením plísní. 

Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnačním 

nátěrem ošetřeného nového dřeva nebo jako udržovací 

nátěr na lazurovacími laky ošetřeném dřevě. V interiéru 

pouze na okna a vchodové dveře.

• Poloprůhledná povrchová úprava, zvýrazňuje strukturu  
 dřeva
• Snadná aplikace bez skapávání
• Snadná obnova nátěru
• Životnost až 10 let

• Vhodný na hrubé i hoblované dřevěné povrchy
• Možno použít na neošetřené i ošetřené dřevo

• Nevhodný na dřevo, které bylo dříve natřeno barvou   
 nebo plně krycím lazurovacím lakem

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 1,01 kg/l
• obsah sušiny 21 % váhy, 18 % objemu
• vydatnost neopracované dřevo  4-5 m²/l
  opracované dřevo  9-10 m²/l
• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh. 
  při nanášení a schnutí/zrání
• doba schnutí na dotek       4 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 12 hod.
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění        neředí se
• čištění nářadí voda a mýdlo 
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem 

Technické údaje

La
zu

ro
va

cí
 la

ky
 a

 b
ar

vy

Ži
vo

tn
os

t 
až

 •
 Životnost až • Životnost až

Flügger
barvy

10
let



7

La
zu

ro
va

cí
 la

ky
 a

 b
ar

vy

• Zvýrazňuje strukturu dřeva
• Gelovitá konzistence pro snadné nanášení bez skapávání
• Brání vzniku plísní a řas
• Životnost až 8 let

• Vhodný na hrubé i hoblované dřevěné povrchy
• Možno použít na neošetřené i ošetřené dřevo
• Obsahuje UV filtr

• Nevhodný na podklady dříve ošetřené krycím nátěrem
• Nepoužívejte průhledné vrchní nátěry

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 0,90 kg/l
• obsah sušiny 56 % váhy, 50 % objemu
• vydatnost neopracované dřevo 4-5 m²/l
  opracované dřevo 8-10 m²/l
• teplota při nanášení min. +10 °C
• doba schnutí na dotek       6 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 24 hod.
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění        neředí se 
• čištění nářadí minerální terpentýn
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem 

Technické údaje

96 classic
0,75 l, 3 l, 10 l

Silnovrstvý alkydový lazurovací lak na dřevo v exteriéru. 
Proniká hluboko do struktury dřeva a zároveň vytváří 
pololesklý ochranný film na povrchu, který chrání dřevo 
před povětrnostními podmínkami. Chrání povrch dřeva 
před napadením plísní. Vhodný do exteriéru k ošetření 
základním impregnačním nátěrem ošetřeného nového 
dřeva nebo jako udržovací nátěr na lazurovacími laky 
ošetřeném dřevě. V interiéru pouze na okna a vchodové 
dveře.
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98 Aqua
0,75 l, 3 l

Vodou ředitelný plně krycí silnovrstvý alkydový lazurovací 

lak na dřevo. Proniká hluboko do struktury dřeva a vytváří 

krycí polomatný ochranný film  na povrchu, který chrání 

dřevo před povětrnostními podmínkami. Uchovává 

viditelnou strukturu dřeva. Umožňuje tónování do všech 

barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Chrání 

před napadením plísní. Vhodný k ošetření základním 

impregnačním nátěrem ošetřeného nového povětrnostním 

podmínkám silně exponovaného dřeva nebo jako 

udržovací nátěr na již lazurovacími laky ošetřeném dřevě. 

V interiéru pouze na okna a vchodové dveře.

• Ideální pro renovaci
• Prodlužuje životnost dřeva
• Zvýrazňuje strukturu dřeva

• Obsahuje UV filtr na ochranu před slunečními paprsky
• Dobře penetruje
• Gelovitá konzistence umožňuje snadnou aplikaci  
 bez skapávání

• Vhodný na jednoduché ošetření nebo údržbu, například  
 ploty nebo přístřešky

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 1,29 kg/l
• obsah sušiny 52 % váhy, 39 % objemu
• vydatnost neopracované dřevo 6-8 m²/l
  opracované dřevo 10-12m²/l
• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh. 
  při nanášení a schnutí/zrání
• doba schnutí na dotek       1 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 12 hod.
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění        nesmí se ředit
• čištění nářadí voda a mýdlo 
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem 

Technické údaje
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2-v-1 Classic
5 l

Alkydový lazurovací lak na dřevo kombinující základní 

a finální nátěr v jednom. Proniká hluboko do struktury 

dřeva a zároveň vytváří polomatný ochranný film  

na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními 

podmínkami. Chrání povrch dřeva před napadením plísní. 

Vhodný do exteriéru k ošetření nového dřeva nebo jako 

udržovací nátěr na lazurovacími laky ošetřeném dřevě. 

V interiéru pouze na okna a vchodové dveře.

• Kombinuje základní a finální nátěr v jednom
• Prodlužuje životnost dřeva
• Zvýrazňuje strukturu dřeva

• Obsahuje UV filtr na ochranu před slunečními paprsky
• Dobře penetruje
• Gelovitá konzistence umožňuje snadnou aplikaci  
 bez skapávání

• Vhodný na jednoduché ošetření nebo údržbu,  

 například ploty nebo přístřešky

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 0,87 kg/l
• obsah sušiny 30 % váhy, 24 % objemu
• vydatnost neopracované dřevo 4-5 m²/l
  opracované dřevo 8-10m²/l
• teplota při nanášení min. +10 °C, max. 80 % vlh.  
  při nanášení a schnutí/zrání
• doba schnutí na dotek       6 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 12 hod. 
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění        nesmí se ředit
• čištění nářadí minerální terpentýn
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem

Technické údaje
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Barva na okna
0,75 l, 3 l

Vodou ředitelný alkyd-akrylátový email, speciálně vyvinutý 

pro nátěry dřevěných oken a vchodových dveří. Snadno se 

nanáší, má velmi dobrou rozlévatelnost a poskytuje velmi 

robustní, povětrnostním podmínkám odolný povrch. Chrání 

povrch dřeva před napadením plísní. Umožňuje tónování 

do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. 

Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnačním 

nátěrem ošetřeného nového povětrnostním podmínkám 

silně exponovaného dřeva nebo jako udržovací nátěr již 

ošetřeného dřeva a také na železo ošetřené ochranným 

antikorozním nátěrem. Tvrdý povrch nátěru je ideální pro 

použití barvy na okna, rámy a vchodové dveře.

• Vysoce robustní a klimaticky odolný porvrch
• Velmi snadná aplikace
• Hustá konzistence s dobrou tekutostí

• Odolná povětrnostním podmínkám
• Zamezuje vzniku plísní
• Vhodný i na vchodové dveře

• Možno použít také na železo a ocel ošetřené  
 antikorozním nátěrem (např. okapy, dveře apod.)
• Na povrchy vystavené vysoké vlhkosti použijte  
 poloprůhledné nátěry

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 0,85 kg/l
• obsah sušiny 34 % váhy, 30 % objemu
• vydatnost hrubé dřevo 4-5 m²/l
• teplota při nanášení min. +10 °C
• doba schnutí na dotek       6 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 12 hod.
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění neředí se
• čištění nářadí Fluren 37 
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem

Technické údaje
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Olej Aqua
0,75 l, 3 l

Vodou ředitelný alkydový olej s velmi dobrou schopností 

proniknout hluboko do struktury dřeva. Chrání dřevo před 

proschnutím a praskáním. Zachovává přirozený vzhled 

ošetřeného dřeva a poskytuje ochranný povrch před 

pronikáním vody do ošetřeného dřeva. Obsahuje UV-filtr. 

Chrání povrch dřeva před plísněmi a řasami. Tónovatelný 

do mnoha atraktivních odstínů. Vhodný do exteriéru 

na povětrnostním podmínkám odolné tmavé dřevo 

nebo na tlakově impregnované dřevo, kde je vyžadován 

přirozený vzhled dřeva. Obzvlášť vhodný na exotické 

a trvanlivé dřeviny jako jsou týk, mahagon, cedr, modřín 

apod. Ideální k ošetření teras a zahradního nábytku.

• Zachovává barvu dřeva a prodlužuje jeho životnost
• Zvýrazňuje strukturu dřeva
• Brání vysychání a praskání dřeva

• Chrání dřevo před UV zářením
• Poskytuje voděodolný povrch
• Brání vzniku plísní a řas

• Používá se na základní údržbu dřevěných teras, plotů,  

 zahradního nábytku z tmavých druhů dřev odolných  

 vodě

• Neošetřené dřevo zasažené plísní nebo řasami se čistí  

 přípravkem Flügger Facade Anti-green

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 1,1 kg/l
• obsah sušiny 22 % váhy
• vydatnost hrubé dřevo 4-5 m²/l
• teplota při nanášení min. +10°C, max. 80 % vlh.  
  při nanášení a schnutí/zrání
• doba schnutí na dotek       6 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 24 hod. 
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění        neředí se
• čištění nářadí voda a mýdlo
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem

Technické údaje



Olej classic
0,75 l, 3 l, 10 l

Rozpouštědlový alkydový olej s velmi dobrou schopností 

proniknout hluboko do struktury dřeva. Chrání dřevo 

před proschnutím a praskáním. Zachovává přirozený 

vzhled ošetřeného dřeva a poskytuje ochranný povrch 

před pronikáním vody do ošetřeného dřeva. Obsahuje 

UV-filtr. Chrání povrch dřeva před napadením plísní a řas. 

Vhodný do exteriéru na povětrnostním podmínkám odolné 

tmavé dřevo nebo na tlakově impregnované dřevo, kde 

je vyžadován přirozený vzhled dřeva. Obzvlášť vhodný 

na exotické a trvanlivé dřeviny, jako jsou týk, mahagon, 

cedr, modřín apod. Ideální k ošetření teras a zahradního 

nábytku.

• Zvýrazňuje strukturu dřeva
• Brání vysychání a praskání dřeva
• Prodlužuje životnost dřeva

• Brání vzniku plísní a řas
• Poskytuje voděodolný povrch
• Po vyzrátí lze přetírat většinou druhů barev

• Lze nanášet i při nízkých teplotách a ve slabém mrazu

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 0,85 kg/l
• obsah sušiny 34 % váhy, 30 % objemu
• vydatnost hrubé dřevo 4-5 m²/ll
• teplota při nanášení min. +10 °C
• doba schnutí na dotek       6 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr    po 12 hod.
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění neředí se
• čištění nářadí Fluren 37 
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem

Technické údaje
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Impredur Nano Olej  
0,75 l, 3 l, 10 l

Vodou ředitelný ochranný olej na dřevo založený 

na speciálním alkydovém pojivu na bázi nano technologie. 

Poskytuje dřevu extrémně vodoodpudivý efekt. Obsahuje 

velké množství UV-filtru, který účinně chrání před 

slunečními paprsky a zachovává barvu dřeva po velmi 

dlouhou dobu. Má vyjímečně dobrou penetrační 

schopnost, brání vzniku prasklin, plísní a řas. Tónovatelný 

do mnoha atraktivních odstínů. Používá se v exteriéru 

k olejování dřevěných fasád, konstrukcí a zahradního 

nábytku z týku, cedru a dalších tmavých druhů dřev. Také 

vhodný na tlakově impregnované dřevo. Není vhodný 

na terasy.

• Optimální konzervace vzhledu, barvy a životnosti dřeva
• Brání vysychání a praskání dřeva
• Nejlepší UV ochrana proti slunci

• Extrémně vodoodpudivý efekt
• Není nutné jej ošetřovat základním impregnačním  
 olejem
• Vhodný i na jehličnaté dřevo

• Opakujte aplikaci dříve než dřevo zašedne   

 a opotřebuje se

• Bezbarvá varianta není vhodná jako vrchní nátěr 

Výhody

Benefity

Tipy

• hustota 0,98 kg/l
• obsah sušiny 24 % váhy, 23 % objemu
• vydatnost hrubé dřevo 10-20 m²/l
  opracované dřevo 15-25 m²/l
  měkké dřeviny 10-12 m²/l
• teplota při nanášení min. +10°C, max. 80 % vlh.  
  při nanášení a schnutí/zrání
• doba schnutí na dotek 1 hod. 
 při 20 °C, 60 % vlh. další nátěr ihned po penetraci  
   oleje do dřeva,  
   nejpozději do 8 h  
   po 1. nátěru 
  plně vyzrálý  po několika dnech
• ředění        neředí se
• čištění nářadí voda a mýdlo
• skladování v uzavřených nádobách, 
  v chladu, chraňte před mrazem

Technické údaje
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Základní transparentní odstíny Flügger
95 Aqua, 96 Classic, Olej Aqua, Impredur Nano Olej

 010-Bezbarvá 011-Pinie U-411 Natur U-415 Týk U-418 Burma týk U-419 Ořech U-431 Borovice

2-in-1 Classic

 Báze 10 Báze 11 Týk Pinie Černá

Tónované transparentní odstíny Flügger

 U-600 U-601 U-602 U-603 U-604 U-605 U-606 U-607

 U-608 U-609 U-610 U-611 U-612 U-613 U-614 U-615

 U-616 U-617 U-618 U-619 U-423 U-449 U-450 U-497
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Upozornění:  Na tomto materiálu zobrazené odstíny se mohou v originále lišit a to z důvodu jiného podkladního materiálu, počtu nanesených vrstev a použití různé   
nátěrové hmoty. Před aplikací si vždy udělejte vzorek nátěru pro správnost vyhotoveného finálního odstínu.



Jak se s nimi pracuje
Jedná se o nové, hrubé dřevo nebo o starší, 

v minulosti již natřené? 

Při výběru nátěru na dřevo v exteriéru v podstatě platí pravidlo, že pokud je dřevo 

nové a dříve neošetřené, můžete si vybrat mezi lazurovacím lakem a olejem. 

V případě, že dřevo bylo již ošetřeno ať už základním impregnačním nátěrem nebo 

lazurovacím lakem a je zapotřebí pouze pravidelně udržovat, použijte lazurovací lak 

- oleje do uzavřeného podkladu neproniknou.

 

Jak postupovat?

Správným postupem prodloužíte životnost své terasy, chatky nebo zahradního 

nábytku. Dřevo musí být před nátěrem čisté, proto odstraňte jakékoli znečištění, 

mastnotu, starou barvu, plísně, řasy nebo houby. Povrch nového a holého dřeva 

natřete základním nátěrem. 

 

Údržba

Pokud chcete, aby vám dřevěný dům a další dřevěné konstrukce, například přístřešky 

pro automobily, prkenné ploty a boudy, vydržely dostatečně dlouho, vyplatí se o ně 

pečovat. I když bylo dřevo správně ošetřené lazurovacím lakem, slunce, vítr a déšť 

na něm zanechají stopy svého působení. Orientace dřevěné stavby má také svůj vliv. 

Pokud je dřevo zasaženo plísněmi, houbami nebo řasami, lze je jednoduše odstranit 

přípravkem Flügger Facade Anti-green. Při opakovaném natírání není nutné provádět 

znovu veškeré kroky uvedené pro nové, dosud neošetřené dřevo. Jestliže má však 

dřevěná konstrukce místa s obnaženým dřevem nebo byla opravena novými kusy 

dřeva, musíte na těchto místech aplikovat celý postup ochrany dřeva. Poté je nutné 

natřít zbytek konstrukce dvěma vrstvami původně použité nátěrové hmoty.
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Flügger distribuce:

JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic

tel.: +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu

www.flugger.cz


