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Použití 

 
Cetol Novatech se používá  pro povrchovou úpravu a ochranu dřeva, je 
ideální pro použití na cedr a měkké dřevo. Jako „systém z jedné 
plechovky“ je vhodné použít Cetol Novatech na povrstvení a ochranu  
staveb s velkými dřevěnými plochami, jako jsou horské chaty, 
dřevostavby, obložení štítů, atp. 
Pro stálorozměrové díly z tvrdého dřeva se  Cetol Novatech používá 
jako základní vrstva.  
 
 

Vlastnosti 
 

Cetol Novatech je založen na nové generaci alkydových 
pryskyřic.Technologie high – solid pryskyřic znamená pro Cetol 
Novatech vysoký podíl pevných částic v daném objemu při nízkém 
obsahu těkavých organických rozpouštědel. Lze tak dosáhnout 
dostatečně silných suchých vrstev nátěrů, takže dvě vrstvy Cetolu 
Novatech nahradí tři vrstvy konvenční  tenkovrstvé lazury. 
Prostředek dobře proniká do podkladu, výborně chrání před UV 
zářením, má dlouhodobý ochranný účinek proti působení povětrnosti, 
optimálně reguluje vlhkost ve dřevě, snadno se udržuje. 
 
Poznámka: Vnitřní strany oken a venkovních dveří se nepokládají za 
interiér. 
 

Stupeň lesku:                             asi 50  – 60  GU/60° po 24 hod. a 
   30 – 40  GU/60° po 1 měsíci 
   (ASTM D523) 

Hustota:                                      asi 0,96 kg/l, podle odstínu 
Obsah pevných částic:               asi 67% hmot. =  asi 60% obj. 
Životnost ve venkovním prostředí:  
       2-3 roky pro dvouvrstvý systém. 
       Životnost závisí především na druhu  
       dřeva, kvalitě dřevěné konstrukce a  
       jejím umístění, atd. 
VOC údaj: 
EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/e): 400 g/l (2010). Tento 
výrobek obsahuje max. 360 g/l VOC. 
 

Barevné odstíny 
006 eiche hell           077 kiefer 
009 eiche dunkel     030 opalweiss                    085 teak 
010 nussbaum         045 mahagoni                   996 esche 
048 palisander                    
020 ebenholz           073 altkiefer 
Kromě těchto odstínů je možno obdržet Cetol Novatech i v dalších 
odstínech dle vzorkovnice Natural Balance v novém systému Color-
Mix.  
Všechny lazurovací odstíny  jsou navzájem mezi sebou mísitelné. 
Optický vjem jednotlivých lazurovacích odstínů může být na různých 
druzích podkladů rozdílný, konečný odstín závisí také na tloušťce 
aplikované vrstvy . Doporučuje se provést zkoušku na daném druhu 
dřeva. Tmavší barevné odstíny odolávají povětrnostním vlivům lépe 
než světlé. 
 

Teplota pro zpracovávání 
5 – 35 

o
C,  při relativní vlhkosti vzduchu max.  85 %, při teplotě 

pod 10°C pomaleji schne. 

 

Zpracování 
Natíráním, konzistence materiálu je nastavena na tuto 
aplikaci.Před použitím je třeba materiál dobře promíchat. 
 

Vydatnost 
vydatnost asi 18 – 20 m 

2 
/litr v jedné vrstvě. Přesné 

hodnoty  se stanovují zkouškou. Vydatnost závisí na 
porozitě podkladu, druhu povrstvovaného dřeva, stavu 
povrchu, metodě aplikace a tvaru povrstvované 
konstrukce.  
  

Časy  schnutí 
teplota 20°C a relativní vlhkost vzduchu 65%  
Suchý na prach:  po asi 4  hodinách 
Přetíratelný        :  po asi 16 – 24 hodinách 
Pro co nejlepší výsledek je nezbytné udržovat časový interval 
mezi aplikacemi jednotlivých vrstev co nejkratší. Tento interval 
by neměl přesáhnout 1 měsíc. 

 

Čistění nářadí 
lakovým benzinem, bezprostředně po použití 
 

Balení 
Plechovka 1 a 2,5 litru (v ČR) 
 

Skladování 
Minimální  skladovatelnost 12 měsíců v originálním balení. 
Použitá balení se musí dobře uzavírat, skladovat v chladu a 
suchu (5 – 30°C). 
 

 
Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se 
likviduje podle předpisů platných v ČR. 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , dovozce a distributor 
stavebních barev Sikkens v ČR,  je registrována v recyklačním 
systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK- F05020531. 
 

 

Upozornění 
I přesto, že  výrobek Cetol Novatech je šetrný k životnímu 
prostředí,  je nutno dodržovat platná pravidla pro bezpečnost a 
hygienu práce s nátěrovými hmotami, obsahující organická 
ředidla. 

Zpracování 
 

Základní pravidla  
Veškeré povrstvovací procesy a přípravné práce musí být 
prováděny s ohledem na skutečné potřeby daného objektu a 
jeho stav, musí  dále odpovídat všem ostatním požadavkům, 
jenž jsou na ně kladeny.   
Doporučená tloušťka aplikované vrstvy za mokra je 54 μm 
v jedné vrstvě,  tloušťka suché vrstvy je 20 μm (první vrstva  
 ± 5-10 μm). Celková tloušťka suché vrstvy by měla být 
minimálně 30 – 35 μm. První nátěr proniká téměř kompletně 
do dřeva, čímž zajišťuje excelentní přilnavost. První nátěr se 
tedy prakticky nepřispěje k tloušťce suché vrstvy.    

 
Natírat Na okna  

 
Na částečně 
stálorozměro-

vé díly 

 
Na  

nestálorozmě-
rové díly 

   Cetol Novatech  
 

 

Druh materiálu 
Transparentní syntetická  lazura na dřevěné díly s excelentní 
trvanlivostí ve venkovním prostředí, nátěrová hmota na bázi 
nové generace high-solid alkydových pryskyřic, pro venkovní 
použití.  

          

          

  

 

Lazurovací povrstvení 
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Nátěrové systémy 
 

Základní informace 
Vlhkost povrstvovaného dřeva  by neměla přesáhnout 16%. 
 
Nové dřevo  
základní nátěr 1x Cetol Novatech v požadovaném odstínu schnutí po 
dobu 24 hodin , lehké obroušení a odstranění prachu v případě 
nutnosti oprava vhodným tmelem, následuje schnutí, broušení a 
odstranění prachu 
finální nátěr 1x Cetol Novatech 
 
Údržba 
Staré vrstvy barvy, které jsou v dobrém stavu, omýt čpavkovou vodou 
a opláchnout 
Vrstvy staré barvy, které nejsou v dobrém stavu, kompletně odstranit 
odstraňovačem nebo opálením.  
Odbrousit zašedlé dřevo dokud se neobjeví přírodní barva dřeva 
V případě potřeby postup  opakovat, dokud zbarvení nezmizí. 
Opláchnout  čistou vodou a nechat uschnout. 
Po uschnutí obrousit a důkladně odstranit prach.  
Na holé dřevo aplikovat základní nátěr 1x Cetol Novatech (stejný 
odstín jako bude odstín vrchního nátěru)  
Schnutí po dobu 24 hodin, broušení a odstranění prachu 
Opravit defekty vhodným tmelem, následně nechat uschnout, obrousit 
a odstranit prach 
Finální nátěr 1x Cetol Novatech 
 
Aplikace na tvrdé dřevo 
Pro povrstvení stálorozměrových dílů z tvrdého dřeva je doporučen 
tento nátěrový systém: 
Základní nátěr: 1x Cetol Novatech 
Vrchní nátěr: 2x Cetol Filtes 7 plus, Cetol TGL Glossplus nebo Cetol 
TGL Satin plus (v závislosti na druhu dřeva) 
 
Transparentnost 
Pro zachování transparentního vzhedu materiálu Cetol Novatech je 
doporučeno použít pro  udržovací nátěr  světlý odstín, např. 077 nebo 
006. 
 
Poznámky: 
Zakrytí horizontálních povrchů 
V průběhu stavby je doporučeno zakrýt horizontální povrchy plastovou 
nebo hliníkovou fólií, aby se zabránilo znečištění povrchu maltou a 
cementem.  
 
Schnutí 
Při aplikaci za kritických podmínek schnou všechny syntetické nátěrové 
hmoty s vysokým obsahem sušiny pomaleji v porovnání s běžnými 
nátěrovými hmotami (s nízkým a středním obsahem sušiny). Za 
přiměřených podmínek (max. 60 μm mokrého filmu, 10°C)  Cetol 
Novatech schne dle časů schnutí uvedených výše. Je třeba se vyhnout 
kombinaci větší tloušťky vrstvy a  chladného počasí, aby se zabránilo 
prodlevám při schnutí.  
 
Informace o zdraví a bezpečnosti  
Prosím, obraťte se na příslušný bezpečnostní list. 
 
Uvedené návrhy nátěrových systému a provádění příprav podkladů je 
třeba  chápat jako možné příklady z několika.  Na základě  rozmanitosti 
podmínek u jednotlivých objektů je třeba  je odborně a kvalifikovaně 
vyzkoušet.  
 

Pokyny 
Ve zvláštních či mimořádných případech si vyžádejte neprodleně 
technické poradenství u zástupců firmy Sikkens v České republice. Za 
nesprávné, nevhodné či neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití 
výrobce ani dodavatel neručí.          
 
 
 
 

 
 
 
 
Účinnost našich produktů a nátěrových systémů je založena 
na letech praktických zkušeností a výzkumu v našich 
laboratořích. Zaručujeme, že kvalita díla, na nichž jsou naše  
výrobky používány, splňuje kvalifikační předpoklady (Akzo 
Nobel Coatings dekorativní bv), za předpokladu, že všechny 
námi uvedené instrukce  jsou správně dodržovány a práce 
byla provedena v souladu se správným řemeslným 
zpracováním. V případě, že konečný výsledek byl negativně 
ovlivněn okolnostmi mimo naši kontrolu, je veškerá 
odpovědnost výslovně vyloučena a odmítnuta. Kupující musí 
zkontrolovat, zda dodané výrobky jsou vhodné pro zamýšlené  
použití. Jakmile bude k dispozici  nová verze tohoto 
technického listu, tento technický list pozbyde platnosti. 
               


