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BYL JEDNOU JEDEN LUXOL ...
Značka Luxol patří mezi české historické klenoty. První 
prodávaná lazura v Čechách se začala vyrábět v 70. letech 
v Opavě společností Balakom a velmi rychle si získala pří-
zeň mnoha zákazníků, jejichž oblibě se těší dodnes. 

Společnost Balakom, která značku Luxol proslavila, má své his-
torické kořeny již v roce 1907 jako firma Komo, která v Komárově 
vznikla jako závod na výrobu vazelíny a leštidel na obuv. S po-
stupem času se v Komárově vyráběl sklenářský tmel, barvy a laky 
z přírodních olejů a pryskyřice, nátěrové hmoty na bázi nitrocelu-
lózy a stříkací emaily na auta. Na konci 2. světové války byl závod 
ťěžce poškozen a výroba pozastavena. V roce 1947 byla fabrika 
znárodněna a zařazena do národního podniku „Spojené továrny 
na barvy a laky“. V roce 1967 byl instalován první perlový mlýn 
a první balící automat na plnění malých plechových obalů. 

Milníkem v historii tohoto podniku bylo zavedení výroby práško-
vých nátěrových hmot a lazurovacího laku LUXOL roku 1974. Již 
v roce 1973 se o výrobě mluvilo a všechno se do detailů plánova-
lo, ale až roku 1974 začala samotná výroba. Od 60. let minulého 
století se rozvíjel trend chataření a mnoho rodin si pořídilo svůj 
“dřevěný hrad”.  Výroba LUXOlu byla také významným přelomem 
v oblasti moderních technologií, protože do té doby se pro ochra-

nu dřeva používaly jenom fermeže. V dávných časech se dřevo 
dokonce ošetřovalo býčí krví a močí. 

Luxolem se natíralo všechno od plotů, obložení chat, dřevě-
ných kadibudek, stodol, dílen nebo nábytku v interiéru. Od sa-
mého počátku nabízel Luxol širokou škálu odstínů. Byl to stě-
žejní produkt, preferovaný a doporučovaný hlavně řemeslníky. 
Od samého počátku se vyrobilo několik desítek miliónů litrů. Lu-
xol se dokonce vyvážel do Ruska a později si své věrné zákazníky 
našel také na Slovensku, v Polsku a Německu. 

V roce 2006 byla společnost Balakom koupena mezinárodní spo   
V roce 2009 prošla značka Luxol celkovým vylepšením, čímž po-
sílil své postavení vytvořením silného portfolia kompletní péče 
o dřevo. Produkt Luxol Extra se přejmenoval na Luxol Originál, 
aby se vyzdvihly jeho kořeny a tradice, a odlišil se tak od konku-
renčních výrobků, které svými názvy znehodnocovaly jeho výji-
mečnost a historické postavení na trhu. Značka Luxol je zejména 
oblíbena mezi kutily, chatářia chalupáři. Luxol je jméno pro kate-
gorii napouštědlo nebo lazurovací lak. Značka Luxol představuje 
tradici, rodinné hodnoty a teplo domova. 
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LUXOL PRODUKTY LUXOL SONG
V současné době produktová řada LUXOL nabí-
zí tři typy nátěrů na dřevo. Do první kategorie 
spadá lazura Luxol Originál a fungicidní napou-
štědlo. Tato lazura je vhodná pro užití v interi-
érech i exteriérech a slouží především k ochraně 
a dekoraci dřeva. Krycí barvy, které tvoří další 
skupinu výrobků  LUXOL, se vyznačují tím, že 
zcela překrývají strukturu dřeva a na povrchu 
tvoří neprůhledný film. Používají se zejména 
na nátěry dveří a oken. Do poslední a nejpočet-
nější kategorie produktů LUXOL patří laky pro 
mnohoúčelové využití. Od podlahových laků 
přes laky s UV ochranou do exteriéru až po in-
teriérové laky na nábytek taktéž na vodní bázi.

Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede
Je známo že povětří
Váš majetek nešetří
Tak je vaším úkolem
Dřevo chránit Luxolem
Okenní rámy
Natřete si sami
Kdo to jednou zkusí
Po druhý už musí
Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede
Stůl má matnou desku
Lak jí dodá lesku
Jen co štětec najdu
Natřu si i chajdu
Luxol se prý hodí
I k nátěru lodí
Natřu s ním i palubu
Na líci i na rubu
Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede

Hračky malý Heleně
Natřu si já zeleně
Až je zase odře
Tak je přetřu modře
A pak natřu Soně
Houpacího koně
Ve třetím patře
Soused si dveře natře
Ve čtvrtým pan Lebeda
Natře toho souseda
Na zahradě altánek
Lakuje pan Havránek
A za malou chviličku
Natře i tu lavičku
Pak si řekne: Zkrátka
Natřu si i vrátka
A hned na to v sobotu
Pustím se i do plotu
Zahrádka pak zkrásní
A stane se básní
Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede                     
 

08 09Autor původní hudby: Jiří Šlitr / Producent: Dušan Neuwerth / Text:  Jiří Suchý / Zpěv: Ivo Pešák / Sbor: Petr Reich, Petr Herman, Patrik Skála, Michaela Králová

Na motiv písně „Co jsem měl dnes k obědu“

starý názevstarý názevstarý název Nový Název
od roku 2010Nový Název
od roku 2010Nový Název
od roku 2010

LUXOL IMPREGNANT LUXOL IMPREGNAcE

LUXOL EXTRA LUXOL ORIGINÁL

UV LAK LUXOL LAK S UV OcHRANOU

LODNÍ LAK LUXOL LODNÍ LAK

LAK INTERIÉR LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

LAK INTERIÉR PLUS LUXOL INTERIÉROVÝ LAK AQUA

PARKETOL LUXOL LAK NA PARKETY

OKNOL ZÁKLAD LUXOL ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA

OKNOL LESKLÝ LUXOL BARVA NA OKNA

slova složil:
jiří suchýslova složil:
jiří suchýslova složil:
jiří suchý ZPĚV:

IVO PEŠÁKZPĚV:
IVO PEŠÁKZPĚV:
IVO PEŠÁK
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Čitelné a kompletní informace na obalech usnadní výběr vhod-
ného přípravku. Praktické pokyny pak zajistí dosažení nejlepšího 
efektu.
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SLOVNÍK POJMů TEcHNOLOGIE VODA V OLEJI ANEB 
KRÉMOVÁ KONZISTENcE PRODUKTU

Impregnační nátěr neboli napouštědlo se vzhledem k fungicidním 
komponentům používá zejména v exteriéru pro ochranu dřeva 
proti hnilobě, modrání nebo dřevokaznému hmyzu. Penetruje do 
hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. Vyrovnává savost podkladu 
a optimalizuje strukturu natíraného materiálu pro nanášení další 
vrstvy vrchního nátěru, např. lazury, laku nebo barvy. Fungicidní 
impregnační nátěr se také doporučuje použít v místech, kde je 
dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti. V řadě Luxol najdete fungicid-
ní napouštědlo s názvem Luxol Impregnace.

Tenkovrstvá lazura hlouběji penetruje do dřeva a nezanechává 
na povrchu film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a jeho léta. Značka 
Luxol má ve svém portfóliu jen jednu tenkovrstvou lazuru: Lu-
xol Originál. Silnovrstvá lazura oproti tenkovrstvé lazuře vytváří 
na povrchu film v závislosti na podílu pevných částic v ní obsa-
žených. Stále však zvýrazňuje strukturu dřeva a nezakrývá léta. 

Technologie voda v oleji kombinuje spojení dvou nesourodých 
látek, vody a oleje. Díky ní má tenkovrstvá lazura LUXOL zna-
telně lepší vlastnosti při aplikaci a následně také dosahuje del-
ší životnosti a prodlužuje ochranu dřeva. Použitím emulgátoru 
a speciálních aditiv se vytvoří kapalina krémové konzistence, kte-
rá zůstane v podobě emulze aktivní až do okamžiku provedení 
nátěru. Produkt je i nadále na bázi rozpouštědel. 
K vytvoření této technologie vedly stále přísnější limity sni-
žování VOC (snižování množství vysoce těkavých rozpouštědel 
v nátěrových hmotách a jejich náhrada tzv. pomalými rozpouště-
dly). Snížení limitů VOC bylo uskutečněno roku 2007 a následně 
i 2010. Toto snížení vedlo u materiálů k delším dobám schnutí 
a horšímu broušení. Technologie voda v oleji tyto negativní 
vlastnosti eliminuje a naopak plně využívá vlastnosti rozpouště-
del pro dobrou penetraci do dřeva, a vody pro rychlé odvětrání.  
Tím je zajištěno optimální zakotvení nátěrového filmu v pod-
kladu bez tvorby skvrn, jeho dobré schnutí, výborná obrusnost 
mezi nátěry a optimální vytvrzení konečného nátěru. Materiál si 
zachovává kromě již zmíněných vlastností dobrou odolnost proti 
UV záření a povětrnostním vlivům. 

Lak je  nátěrová hmota tvořící průhledný tvrdý ochranný film. 
Laky tvoří obvykle lesklý povrch, ale mohou tvořit i matný nebo 
pololesklý, když se přidají zmatňující činidla. Laky jsou bezbarvé 
nebo jen mírně zbarvené, průhledné a neobsahují žádný pigment.

Výhody technologie voda v oleji 
ve zkratce:
•	

•	

•	

•
•	

•	

•	

Rychlejší zasychání a lepší roztíratelnost 
(krémovější konzistence zaručuje jednodušší aplikaci)
Pigment je rozptýlen v tekutině, neusazuje se na dně – 
není třeba produkt tolik promíchávat (po aplikaci je pig-
ment rovnoměrně usazen na povrchu)
Zvýšená penetrace nátěru – není třeba používat hadřík 
na odstranění přebytečné tekutiny, protože se tekutina 
rovnoměrně vpíjí do dřeva (nátěr nevytváří lesklé povr-
chy tam, kde je savost povrchu nižší)
Lepší brousitelnost a přilnavost další vrstvy
Sytější odstíny, které po zaschnutí zesvětlí / projasní se 
a zvýrazní tak strukturu dřeva
Tekutina méně zapáchá – snížený obsah VOC, díky čemuž 
je produkt šetrnější k životnímu prostředí
Produkt není potřeba ředit
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IMPREGNAČNÍ NÁTĚR
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

tenkovrstvá lazura
tenkovrstvá lazura
tenkovrstvá lazura

Při dodržení správných aplikačních postupů chrání silnější film 
lazury dřevo před povětrnostními vlivy lépe. Při renovaci dřeva 
je důležité, aby se materiál renovoval stejným druhem lazury.
 V opačném případě je potřeba předchozí nátěr zbrousit. Aplikace 
tenkovrstvé lazury na silnovrstvou lazuru se nedoporučuje, jeli-
kož se ztrácejí přednosti tenkovrstvé lazury, jako např. hloubková 
penetrace a zvýraznění kresby dřeva. Povrch již natřený silnovrst-
vou lazurou snižuje penetraci následného nátěru. Opačný postup 
je možný. 

LAKLAKLAK

BARVABARVABARVA

Barva je krycí nátěr na dřevo, u kterého není vidět přirozenou 
strukturu dřeva, jenom jeho léta. Barvy na dřevo se vyznačují 
vytvořením tenké neprůhledné vrstvy, která léta dřeva zakryje, 
ale tím, že nevytváří silnou emailovou vrstvu, je možné vnímat 
druh podkladu. 



NEPŘÁTELÉ DŘEVA

Změny obsahu vody ve dřevě způsobují, že dřevo bobtná 
nebo se stahuje. Pokud se tento proces opakuje, obzvláště 
probíhá-li rychle, může způsobovat vznik prasklin, které ničí 
estetickou hodnotu dřeva a oslabují jeho strukturu. Pokud není 
dřevo patřičným způsobem ošetřeno, může dojít k jeho biokoro-
zi. Vysoký obsah vody ve dřevě (> 20 %) je příznivý pro množení 
hub, které na dřevo útočí.

UV záření ničí lignin ve dřevě. Lignin je složka, která spojuje 
buňky dřeva. Nespojené buňky dřeva se začínají drobit, a tím 
povrchově oslabují jeho strukturu. Dřevo šedne, stává se póro-
vitějším a náchylnějším na zničující působení vody. Chemické 
sloučeniny, vzniklé po rozkladu ligninu, jsou také živnou půdou 
pro houby.

Kolísání teplot ovlivňuje vlhkost dřeva a tím také proces 
bobtnání a stahování, který může vést až k jeho mechanickému 
poškození.

Houby způsobující rozpad dřeva. Nechráněné a vlhkostí nasy-
cené dřevo je ideální živnou půdou pro houby způsobující jeho 
rozpad. V závislosti na jejich druhu probíhá tento proces růz-
ným tempem a projevuje se jiným vzhledem korodujícího dřeva. 
Nicméně konečný účinek je stejný – dřevěný prvek je zcela zni-
čen a je třeba jej vyměnit.

Houby, které mění estetické vlastnosti dřeva (modrání). 
Ne všechny houby, které útočí na dřevo, způsobují jeho rozpad. 
Část z nich způsobuje pouze změnu jeho barvy, tzv. modrání 
dřeva. Modrání nemá vliv na trvanlivost, ale silně a trvale mění 
estetiku dřeva. Kromě toho, povrchové výkvěty, které doprová-
zejí modrání, mechanicky prorazí povlak vytvořený ochranným 
a dekoračním nátěrem, přičemž změní stupeň ochrany a vzhled 
povrchu. 

Dřevokazný hmyz útočí jak na suché dřevo, tak na dřevo na-
sycené vlhkostí, používané v interiérech i exteriérech. Vrtáním 
otvorů hmyz velmi oslabuje fyzikální vlastnosti dřeva, což 
v krajním případě vede k nezbytné výměně zničeného prvku. 
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BIOLOGICKÉ VLIVY
BIOLOGICKÉ VLIVY
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Vhodná příprava dřevěného povrchu prodlužuje trvanlivost 
celkové ochrany. U prvního a zároveň i u obnovovacího nátěru 
je důležité, aby bylo dřevo suché (9-12 % vlhkosti), čisté a beze 
známky biokoroze (infikované prvky je doporučeno vyměnit). 
V případě obnovovacího nátěru je důležité, aby byl z povrchu 
odstraněn praskající a odlupující se starý povlak a zešedlé vrst-
vy dřeva. Zešedlou vrstvu dřeva tvoří oslabené buňky dřeva, 
které mohou být slabým článkem mezi nanášeným nátěrem 
a  zdravým dřevem. Je nutné zaspárovat veškeré úbytky a prask-
linky, které mohou shromažďovat vodu. Před zahájením aplikace 
je také potřeba ukončit práce spojené s úpravou dřeva, např. vr-
tání, přířez apod. – tato místa mohou být ohniskem biokoroze, 
pokud nejsou řádně ochráněna.

Ochrana před biokorozí. Dřevo, které je vystaveno vysoké 
vlhkosti, by mělo být předběžně chráněno fungicidním impreg-

vaná vrstva patřičně pronikla do hloubky dřeva. Nezapomeňme 
také na důkladné překrytí hran a vrcholků dřevěných prvků 
(příčné řezy). Jestli natíráte obložení, které ještě nebylo na-
montované, doporučujeme aplikovat jeden nátěr také ze zadní 
strany každé části. Každý dřevěný prvek natíráme bez přeruše-
ní. Vyhneme se tak temným skvrnám, které mohou vzniknout 
v místě nanášení vrstev.

Upozornění: Při určení nezbytného počtu vrstev a jejich 
tloušťky je nutno postupovat v souladu s pokyny výrobce 
u jednotlivých produktů. Příliš malé množství aplikované vrstvy 
zkracuje ochrannou lhůtu, příliš velké množství může způsobit 
praskání a odlupování povlaku (obzvlášť v případě prostředků 
tvořících ochranný nátěr).

Schnutí ovlivňuje nejen druh nátěru a jeho složení, ale také 
druh dřeva a jeho složení, jako např. zvýšený obsah pryskyřice 
nebo tanin, který je obsažen v dubovém dřevě. Schnutí je také 
ovlivněno vlhkostí dřeva a jeho tvrdostí, která snižuje savost 
nanášeného nátěru. Všeobecně se doporučuje aplikovat více 
slabších nátěrů nežli méně silnějších vrstev.

Původní barva dřeva ovlivňuje výsledný efekt. Výrobky pro 
ochranu a dekoraci dřeva zachovávají přirozenou kresbu dřeva. 
Nezapomeňme, že finální barevný efekt závisí na původní barvě 
dřeva a také na množství a tloušťce nanášených vrstev. Proto 
doporučujeme zkušební nátěr na malém povrchu pro ujištění se, 
že získáme žádoucí odstín. Je to velmi důležité hlavně při pou-
žití tmavých barev, jelikož tyto odstíny nelze překrýt světlejšími 

načním napouštědlem Luxol Impregnace. Tento bezbarvý, do 
hloubky pronikající prostředek zajistí úplnou ochranu dřeva 
před houbami, způsobujícími modrání a hnilobu.

Způsob zpracování, tvar a montáž dřeva ovlivňují jeho 
trvanlivost. Drsné dřevo, např. řezivo, s ohledem na velké 
množství drobných vláken, značně pohlcuje vodu a dlouho za-
držuje vlhkost. Proto je pro použití v exteriérech vhodné použít 
ohoblované dřevo, které je méně náchylné na působení vody. 
Tvar dřeva a způsob jeho montáže by měly zjednodušovat odvá-
dění vody. Připevněné dřevo by nemělo přijít do styku se zemí 
nebo s vodou. 

barvami a je poté nutné zbrousit dříve nanášené vrstvy. Tmavé 
barvy má smysl používat pro dřevo horší kvality, dokážou skrýt 
probarvení a nedostatky povrchu.  

Broušení mezi vrstvami umožňuje získat dokonale hladký 
dřevěný povrch. Pokud chcete získat dokonale hladký dře-
věný povrch, probruste první vrstvu prostředku jemnozrnným 
brusným papírem (150-200). Broušení odstraní drobná dřevěná 
vlákna, která se zvedají při schnutí první vrstvy. Také zlepší při-
lnavost následné vrstvy, a dodatečně tak zpevní finální nátěr.

SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA
PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK

APLIKACEAPLIKACEAPLIKACE

Pravidelné „prohlížení“ dřeva umožňuje prodloužení jeho 
trvanlivosti. V případě dřevěných povrchů používaných v ex-
teriéru je vhodné dřevo na jaře nebo na podzim prohlédnout 
z hlediska objevení prasklinek, poškození ochranného povlaku 
nebo výskytu biokoroze. Čím dříve objevíme výše uvedená ohro-
žení, tím efektivněji budeme schopni ochránit dřevo před dalším 
zničením. Dřevo využívané v lese nebo ve velmi znečištěném 
prostředí je nutno jednou ročně jemně umýt vodou s malým 
množstvím neagresivního mycího prostředku. Odstraníme tak 
potencionální zárodky hub a nečistot, které mohou reagovat 
s vodou a vytvářet na ochranných povlacích roztoky s korozním 
působením.

KONZERVACEKONZERVACEKONZERVACE

Vždy natíráme ve směru vláken. Impregnování, lazurování  
a lakování musí být prováděno vždy ve směru vláken, aby apliko-
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IMPREGNAcENAPOUŠTĚDLO

ORIGINÁL

LAK S UV OcHRANOU

LODNÍ LAK

INTERIÉROVÝ LAK

INTERIÉROVÝ LAK AQUA

LAK NA PARKETY

ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA

BARVA NA OKNA
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ORIGINÁL

Luxol Originál je tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na 
dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Nová 
receptura má vylepšené vlastnosti jako zvýšenou vodoodpudi-
vost, vysokou přilnavost dalšího nátěru a mechanickou odolnost 
a také hlubokou penetraci. Díky nové krémové konzistenci se lépe 
roztíra a jednoduše aplikuje. Lazura vyniká stálými barevnými 
odstíny s matně saténovým vzhledem. Nátěr neomezuje dýchání 
dřeva a díky sníženému obsahu VOC je také šetrnější k životnímu 
prostředí. Tenkovrstvá lazura Luxol Originál je vhodná pro nátěry 
všech stavebních součástí nebo dřevěných konstrukcí jako jsou 
ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, 
chaty, chalupy a jiné dřevěné konstrukce v exteriéru. Lazura je 
dobrá pro natírání také v interiéru, protože má minimální zápach 
a rychlejší schnutí.

ODOLNÝ
VŮČI VODĚ

PŘÍDAVEK
VOSKŮ A OLEJŮ

POVĚTRNOSTNÍ
ODOLNOST

VÝBORNÁ
PŘILNAVOST

AKTIVNÍ
UV OCHRANA

APLIKACE

2322

VYLEPŠENÁ
rEcEPturaVYLEPŠENÁ
rEcEPturaVYLEPŠENÁ
rEcEPtura

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 11-14 m2/l

POČET DOSTUPNÝcH ODSTÍNů: 14

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l
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Vyberte si 
výsledný 
odstín.

Do vhodné 
nádoby nalijte 
příslušné  
poměry odstínů.

Pečlivě 
promíchejte 
a ihned 
natírejte.

Zakupte 
výrobky 
z řady LUXOL 
ORIGINÁL.

Nevyhovuje
vám odstín

zakoupeného LUXOLU?
Chcete svoji vlastní barvu

nátěru?
V tomto vzorníku si můžete vybrat

libovolný odstín, který si následně sami
vytvoříte smícháním dvou standardních
výrobků řady LUXOL ORIGINÁL. Vzorník 

vám pomůže při výběru ingrediencí
a stanovení přesného poměru pro

smíchání vámi vybraného
odstínu.

Lazurování je jedním z tradičních způsobů, jak ošetřit a dekorovat jakékoliv dřevěné povrchy, dodat jim 
nový kabát a v neposlední řadě poskytnout dřevu patřičnou ochranu. V interiéru tak lze oživit, změnit 
či jinak přizpůsobit vzhled nábytku aktuální náladě a pocitům. Venkovní plot, zahradní nábytek, vrata 
a chaty potřebují více chránit proti povětrnostním vlivům nebo nepřízním počasí a pomocí správného 
typu lazury snadno docílíte jejich delší životnosti v souladu s moderními barevnými trendy. Správnou 
volbou pro dekorace v kombinaci s vysokou ochranou vašich domovů je výrobek Luxol®Originál z pro-
duktové řady Luxol®.

Program míchání barev vznikl na základě požadavků zákazníků po širším portfoliu barevné škály. Na-
míchali jsme pro vás 14 nových odstínů, se kterými lze jednoduše přizpůsobit oblíbený produkt vašim 
představám. Snadno a rychle tak namícháte nové odstíny a  Luxol®Originál bude ještě originálnější. 
Nebude-li se vám zdát námi navrhovaný odstín ani poté dokonalý, můžete pokračovat v experimento-
vání do té doby, než docílíte požadovaného odstínu. Nezapomeňte však dodržet dvě základní zásady:

Před samotnou aplikací vybrané odstíny pořádně promíchejte ve větší nádobě, aby jednotnost 
výsledného odstínu zůstala zaručena.

Vámi vybraný namíchaný odstín nejdřív aplikujte jako zkušební nátěr na kousku dřeva.

LUXOL ORIGINÁL
PROGRAM MÍCHÁNÍ BAREVLUXOL ORIGINÁL
PROGRAM MÍCHÁNÍ BAREVLUXOL ORIGINÁL
PROGRAM MÍCHÁNÍ BAREV
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IMPREGNAcE

Luxol Impregnace je impregnační nátěr neboli napouštědlo, kte-
ré se vzhledem k fungicidním komponentům používá zejména v 
exteriéru pro ochranu dřeva proti houbám způsobujícím modrá-
ní a hnilobu. Penetruje do hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. 
Vyrovnává savost podkladu a optimalizuje strukturu natíraného 
materiálu pro nanášení další vrstvy vrchního nátěru, např. lazury, 
laku nebo barvy. Fungicidní impregnační nátěr se také doporu-
čuje použít v místech, kde je dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti. 
Pro aktivní biocidní ochranu doporučujeme natřít dvě vrstvy.

STOP HOUBÁM
A ZAMODRÁNÍ

DLOUHODOBÁ
OCHRANA

JEDNODUCHÁ
APLIKACE

SNIŽUJE
NASÁKAVOST

VÝBORNÁ
PŘILNAVOST
VRCHNÍHO

NÁTĚRU

APLIKACE

2726

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 7-11 m2/l

BEZBARVÁ PENETRAcE

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l / 10l



LAK 
S UV OcHRANOU
Luxol Lak s UV ochranou je transparentní lak pro nátěry dřevě-
ných povrchů jak v exteriéru, tak v interiéru. Je vhodný pro ná-
těry pergol, zahradního nábytku, okenních rámů, dveří, zimních 
zahrad a jiných dřevěných předmětů vystavených vlivům s vyšším 
povětrnostním zatížením. Díky své výborné zpracovatelnosti se 
jednoduše aplikuje. Má vysokou odolnost vůči UV záření. Nátěr 
je známý svou dlouhodobou životností. Produkt je dostupný 
v lesklé i matné verzi. 

DLOUHODOBÁ
OCHRANA

PERFEKTNÍ
VZHLED

POVĚTRNOSTNÍ
ODOLNOST

AKTIVNÍ
UV OCHRANA

APLIKACE

2928

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 12-16 m2/l

LESK / MAT

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l



LODNÍ LAK

Luxol Lodní lak je transparentní lak na bázi rozpouštědel ur-
čený k ochraně dřevěných povrchů ve vysoce vlhkém prostředí. 
Nátěr zaručuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy 
a vlhkostí. Povrch si udržuje stabilní lesk. Produkt je vhodný na 
všestranné použití v exteriéru i interiéru, na dekorativní nátěry 
dřevěných stavebních prvků ve vlhkém prostředí, na nátěry lodí 
ve sladkovodním prostředí nad čarou ponoru, na zahradní náby-
tek, sportovní nářadí, korek nebo dřevěné obložení stěn.  Je také 
vhodný na koupelnový nábytek. 

DLOUHODOBÁ
OCHRANA

ODOLNÝ
VŮČI VODĚ

STÁLÝ LESK

APLIKACE

3130

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 8-10 m2/l

VYSOKÝ LESK

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l



INTERIÉROVÝ
LAK
Luxol Interiérový lak je bezbarvý lak pro nátěry dřevěných ploch 
v interiéru, jako je například nábytek, dřevěné obložení, židle, 
stoly, dveře a jiné dekorativní předměty ze dřeva. Produkt má vy-
nikající zpracovatelnost, rozliv a finální vzhled, který je dostupný 
v lesku i matu. Produkt je na bázi rozpouštědel. 

DLOUHODOBÁ
OCHRANA

JEDNODUCHÁ
APLIKACE

PERFEKTNÍ
VZHLED

APLIKACE

3332

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 12-15 m2/l

LESK / MAT

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l



INTERIÉROVÝ
LAK AQUA
Luxol Interiérový lak AQUA je bezbarvý lak pro nátěry dřevěných 
ploch v interiéru, jako je například nábytek, dřevěné obložení, 
židle, stoly, dveře a jiné dekorativní předměty ze dřeva. Produkt 
má vynikající zpracovatelnost, rozliv a finální vzhled, který je 
dostupný v lesku i matu. Produkt je na vodní bázi, rychle schne 
a nezapáchá.

DLOUHODOBÁ
OCHRANA

VYNIKAJÍCÍ
ROZLIV

RYCHLE-
SCHNOUCÍ

VODNÍ BÁZE

APLIKACE

3534

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 16-21 m2/l

LESK / MAT

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l



LAK
NA PARKETY
Luxol Lak na parkety je lak na vodní bázi pro použití v interié-
ru na dřevěné podlahy a zábradlí. Je vhodný pro nátěry korku, 
překližek a dřevovláknitých desek. Je odolný proti poškrábání 
a má vysokou mechanickou odolnost. Rychle schne a nezapáchá. 
Nemění barvu dřeva, proto nevyžaduje předchozí použití podkla-
dového laku.

DLOUHODOBÁ
OCHRANA

PROTISKLUZNÝ

ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ

DIAMOND
TECHNOLOGYTM

VODNÍ BÁZE

APLIKACE

3736

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 19-23 m2/l

LESK / MAT

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 5l



ZÁKLADNÍ
BARVA NA OKNA
Luxol Základní barva na okna je krycí syntetická podkladová bar-
va na dřevo, zejména pro základní nátěry dřeva a dřevěných prvků 
jako jsou okenní rámy, okna, dveře nebo podhledy v interiéru 
i exteriéru. Je dostupná v bílém odstínu se saténovým vzhledem. 
Nátěr je specifický výbornou přilnavostí k podkladu a vysokou 
kryvostí.

VÝBORNÁ
PŘILNAVOST

VYSOKÁ
KRYVOST

PRODLUŽUJE
ŽIVOTNOST

NESTÉKAVÁ
ÚPRAVA

APLIKACE

3938

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 12-14 m2/l

DOSTUPNÉ ODSTÍNY: BÍLÁ

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l



DLOUHODOBÁ
OCHRANA

VYSOKÁ
KRYVOST

POVĚTRNOSTNÍ
ODOLNOST

SNÍŽENÁ
LEPIVOST

APLIKACE

40

BARVA NA OKNA

Luxol Barva na okna je krycí syntetická vrchní barva na dřevo, 
zejména pro nátěry dřeva a dřevěných prvků jako jsou okenní 
rámy, okna, dveře nebo podhledy v interiéru i exteriéru. Je do-
stupná v bílém odstínu s lesklým provedením. Produkt má tak-
zvaný systém antibloking, neboli sníženou lepivost nátěru po 
jeho zaschnutí a tím i lepší manipulovatelnost. Produkt chrání 
a zároveň dekoruje, vyznačuje se vysokou ochranou proti povětr-
nostním vlivům a UV záření.

41

TEORETIcKÁ VYDATNOST: 13-15 m2/l

DOSTUPNÉ ODSTÍNY: BÍLÁ LESK

PRODÁVANÉ BALENÍ: 0,75l / 2,5l / 4l
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transparentní lak 
na nábytek a dřevo

transparentní lak 
na nábytek a dřevo

transparentní lak 
na podlahy

podkladová barva 
 na dřevo vrchní barva na dřevo

INTERIÉROVÝ LAK INTERIÉROVÝ LAK AQUA LAK NA PARKETY ZÁKLADNÍ BARVA
NA OKNA

BARVA NA OKNA

na bázi rozpouštědel na vodní bázi na vodní bázi

5 let 5 let

na bázi rozpouštědel na bázi rozpouštědel

interiér

lesk, mat

interiér

lesk, mat

interiér

lesk, mat

interiér/exteriér

bílá

interiér/exteriér

bílá, lesk

lesklá nebo matná

vodou

lesklá nebo matná

vodou

lesklá nebo matná lesklámatná

0,75l 0,75l / 2,5l 0,75l / 2,5l / 5l 0,75l / 2,5l / 4l 0,75l / 2,5l / 4l

10 - 15 m2/l 16 - 21 m2/l 19 - 23 m2/l 12 - 14 m2/l 13 - 15 m2/l

1 - 2

štětec, váleček štětec, váleček štětec, váleček štětec, váleček, stříkaní štětec, váleček, stříkaní

1 - 2 1 - 2

běžným syntetickým 
ředidlem

běžným syntetickým 
ředidlem

běžným syntetickým 
ředidlem

suchý na dotyk: 4h 
brousitelný/druhý nátěr: 24h

proschlý: 24h

suchý na dotyk: 2h
 brousitelný/druhý nátěr: 2h 

proschlý: 4h
 poslední nátěr nezatěžovat 

24 hodin, v tělocvičnách 
5 - 7 dnů

suchý na dotyk: 2h 
brousitelný/druhý nátěr: 2h 

proschlý: 4h

suchý na dotyk: 4-6h
brousitelný/druhý nátěr: 16h 

proschlý: 24h

suchý na dotyk: 10h 
brousitelný/druhý nátěr: 16h 

proschlý: 24h

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

interiér: 1 - 2 
exteriér: 1 - 2

Specifikace produktu tenkovrstvá lazura impregnační nátěr transparentní lak odolný proti 
vodě, vlhkosti a UV záření

proti houbám a zamodrání

transparentní lak pro 
vysoce vlhké prostředí

NÁZEV
PRODUKTU ORIGINÁL IMPREGNAcE LAK S UV OcHRANOU LODNÍ LAK

Složení na bázi rozpouštědel na bázi rozpouštědel na bázi rozpouštědel na bázi rozpouštědel

Oblast použití

Biocidní ochrana

interiér/exteriér

14

exteriér

bezbarvý

interiér/exteriér

lesk, mat

interiér/exteriér

lesk

Povrchová úprava

Čištění nářadí

Teoretická vydatnost 

Dostupné balení

Záruční doba

lesklá nebo matnážádnámatná lesklá

Dostupný počet odstínů

11 - 14 m2/l

0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l 0,75l / 2,5l / 4l / 10l 0,75l 0,75l / 2,5l / 4l

7 - 11 m2/l 12 - 16 m2/l 8 - 10 m2/l

štětec štětec, váleček štětec, váleček, máčení

Doporučený počet nátěru

Aplikace

Doba schnutí

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

běžným syntetickým 
ředidlem

běžným syntetickým 
ředidlem

běžným syntetickým 
ředidlem

běžným syntetickým 
ředidlem

impregnace: 1, pro dosaže-
ní biocidního účinku: 2

štětec, váleček, máčení, 
nástřik nebo tlaková 

impregnace

brousitelný/druhý nátěr: 24h 
vrchní nátěr (lazura, lak, 

barva): 24h

suchý na dotyk: 6h
brousitelný/druhý nátěr: 24h

proschlý: 24h

suchý na dotyk: 6h
brousitelný/druhý nátěr: 24h

proschlý: 24h

suchý na dotyk: 3h 
brousitelný/druhý nátěr: 8-14h 

proschlý: 24h

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

interiér: 1 - 2
exteriér: 2 - 3

5 let 2 roky 2 roky 5 let 4 roky 4 roky 4 roky

v jedné
vrstvě
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ORIGINÁL

BEZBARVÝ

0000

IMPREGNAcE

BEZBARVÝ

LODNÍ LAK

BEZBARVÝ
KAŠTAN

0020

OŘEcH

0021

LÍPA

0063

PINIE

0063

PALISANDR

0022

ZELEŇ
JEDLOVÁ
0051

MAHAGON

0080

EBEN

0099

ČERVEŇ
RUMĚLKOVÁ

0081

OREGONSKÁ
PINIE
0065

OHNIVÝ
MAHAGON

7540

SIPO

8440

INTERIÉROVÝ LAK

BEZBARVÝ

LAK S UV OcHRANOU

BEZBARVÝ

LAK NA PARKETY

BEZBARVÝ

BARVA NA OKNA

INTERIÉROVÝ LAK AQUA

BEZBARVÝ

ZÁKLADNÍ BARVA
NA OKNA

NOVINKYNOVINKYNOVINKY

*Vzorkovnice je pouze orientační

BÍLÝ

0100

BÍLÝ

0100

BÍLÝ

0100
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ORIGINÁL



www.luxol.cz
www.luxol.cz
www.luxol.cz

Distributor v ČR 
a technické poradenství: 

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
 BB Centrum – budova BETA 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 

Praha 4 – Michle 
Infolinka: 800 100 701


