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SPECIFIKACE VÝROBKU 

Belinka Tophybrid 

POPIS 

Tophybrid je mořidlo určené k ochraně dřeva proti vlivům počasí. Dodává dřevu 

dekorativní barvu a zlepšuje jeho vzhled. Je vhodný pro vnější i vnitřní použití. 

SLOŽENÍ 

Uretan-alkydové pryskyřice, voděodolné látky a pigmenty odolné vůči světlu a počasí. 

VLASTNOSTI 

Tophybrid:  

 je odolný vůči vlivům počasí, 

 chrání dřevo před UV zářením, 

 udržuje viditelnou přirozenou strukturu dřeva, 

 rychle zasychá a umožňuje nanesení několika vrstev nátěru za den, 

 dodává hedvábně lesklý vzhled, 

 umožňuje snadnou obnovu. 

MÍSTO NANÁŠENÍ 

Tento výrobek je určen k ochraně všech typů dřevěných povrchů venku i uvnitř. Lazura 

není vhodná k natírání povrchů, po nichž se chodí, nebo povrchů, kde se nabírá voda. 

TOPHYBRID 
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BAREVNÉ ODSTÍNY 

Tophybrid se vyrábí ve standardních barevných odstínech podle vzorníku barev. 

Vzorníky barev jsou vytvořeny podle pro tento účel zvoleného smrkového dřeva, které 

předtím bylo velmi kvalitně zpracováno. Jelikož je dřevo přírodní materiál, mohou se 

barevné odstíny mořidla na dřevě lehce měnit v závislosti na jeho kvalitě. U 

jednotlivých typů dřeva se mohou odstíny podstatně lišit kvůli vlivu podkladu, a proto 

vždy doporučujeme nejprve provést na menší vzorek dřeva zkušební nátěr. 

Barevný odstín na dřevě také závisí na předchozím zpracování dřeva a počtu nátěrů. 

Na drsných špatně zbroušených dřevěných plochách je barva intenzivnější než na 

hladkém povrchu. Pro dosažení intenzivnější a plnější barvy proveďte několik vrstev 

nátěru. 

Pro rozšíření barevné škály je možné namíchat další barevné odstíny na přání. 

Barevné směsi otestujte na menší ploše dřeva, které bylo zpracováno stejným 

způsobem jako dřevo, které hodláte natírat. 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Pokud se chystáte natírat venku nebo ve vlhkých prostorách, musí být nové dřevo 

suché, čisté a ošetřené Belinka Impregnantem. V suchých prostorách není ošetření 

Belinka Impregnantem zapotřebí. Místo impregnace Belinka můžete použít i Base. V 

tomto případě však zasychání trvá déle, v případě Base obvykle potřebujete 3 dny, 

než dostatečně zaschne. 

Pokud obnovujete staré nátěry mořidlem, nejprve z povrchu očistěte špínu a volné 

částečky, a potom povrch jemně zbruste a odstraňte prach. 

Pokud použijete impregnační přípravky od jiných výrobců, nemůžeme zaručit 

odpovídající kvalitu nátěru. 

Když natíráte staré krycí nátěry a laky, je nutné je zcela odstranit, a poté postupovat 

stejně jako u nového dřeva. 
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ZPŮSOB NANÁŠENÍ 

Před použitím mořidlo na dřevo důkladně promíchejte. Štětcem nebo válečkem 

naneste dvě nebo tři vrstvy nátěru. Používejte náčiní vyrobené z nerezových 

materiálů. 

Ředění většinou není nutné. 

Během práce a při zasychání by teplota podkladu, barvy a okolí měla být nad 10 °C, 

neměla by však být nižší než 5 °C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 

80 %. Vyhněte se natírání na přímém slunci. Nátěr rychle zasychá, zejména při 

vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu. 

Rychlé zasychání může způsobit vytvoření skvrn na povrchu. K tomuto dojde, pokud 

nanesete čerstvý nátěr na již zaschnutou vrstvu nátěru. V tomto místě se pak vytvoří 

dvojitá vrstva barvy, která se projeví jako tmavá skvrna. Jakýkoli zásah do nátěru, 

který je již částečně zaschnutý, ale nezaschl ještě úplně, může způsobit skvrnitý 

vzhled. 

Proto je nutné věnovat zvláštní pozornost natírání velkých ploch a povrchů s 

vystouplými částmi. 

V těchto případech natřete nejprve velké plochy a teprve poté okraje a opravte 

všechny nesrovnalosti hned, jak se objeví (např. kapičky). U velkých, rovných povrchů 

(např. vnější dveře) doporučujeme aplikaci válečkem z mikrovlákna. Válečky vyrobené 

z gumové pěny či veluru nejsou vhodné. 

Pokud používáte váleček, je nutné okraje a štěrbiny ihned natřít štětcem. 

Dřevěné obložení by mělo být natíráno podélně a každé prkno zvlášť, od shora dolů. 

V každém případě by dřevo mělo být natíráno podél struktury dřeva. 

Pro ochranu dřeva v interiérech postačí dva nátěry. Pokud chcete dosáhnout plnějšího 

vzhledu, můžete aplikovat i třetí nátěr, nezapomeňte však, že pak bude výsledná 

barva o odstín tmavší. Aplikaci třetího nátěru doporučujeme u dřeva vystaveného 

vlivům počasí. 

Když používáte štětec nebo váleček, ujistěte se, že roztíráte barvu důkladně a 

rovnoměrně, a že používáte předepsané množství barvy na m2. 
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ZASYCHÁNÍ 

V normálních podmínkách nátěr zasychá během 4 až 6 hodin (20 °C, relativní vlhkost 

vzduchu 65 %). 

Při nižších teplotách a/nebo velmi vysoké vlhkosti vzduchu může nátěr zasychat déle. 

Při vyšších teplotách a velmi nízké vlhkosti vzduchu se doba zasychání snižuje. 

Nátěr je zcela suchý přibližně 24 hodin po nanesení poslední vrstvy. V nepříznivých 

podmínkách (nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu) může zasychání trvat 

trošku déle. 

Při natírání určitých druhů dřeva, které obsahují větší množství taninu (např dub, 

kaštan, atd.), může zasychání a prosychání trvat daleko déle. 

Další vrstva může být nanesena teprve, když je první vrstva zcela suchá. 

Dokud nátěr nezaschne, vyhněte se přímému kontaktu s vodou. 

Především je třeba zabránit zadržování vody na vodorovných površích nátěru. 

Kapky vody na povrchu nátěru v takovém případě způsobují výskyt světlých skvrn, 

které mohou po zaschnutí na povrchu zanechávat stopy. 

Když je nátěr dostatečně suchý, tak nahromaděná voda na vodorovných površích 

skrvrny nezpůsobuje. 

SPOTŘEBA 

Jeden litr Tophybridu vystačí na: 

 15 až 18 m2 při jednom nátěru, 

 9–12 m2 při dvou nátěrech, 

 7–9 m2 při třech nátěrech. 

Spotřeba velmi závisí na množství naneseného nátěru a také na druhu a zpracování 

dřeva. 

Pokud natíráte již natřené povrchy, vystačí vám jeden litr na pokrytí 20–25 m2 jednou 

vrstvou nátěru. 

Spotřeba je nejvyšší při nanášení prvního nátěru. V závislosti na druhu dřeva se u 

velmi savých druhů dřeva (např. borovicové bělové dřevo) spotřeba zvyšuje, zatímco 

u nesavých opadavých trvdých typů dřeva (např. dub) se snižuje. 
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Spotřeba velmi závisí na množství naneseného nátěru a také na druhu a zpracování 

dřeva. 

Pokud je povrch upraven do hladka, spotřeba nátěru klesá. Povrch je nejhladší po 

kvalitně provedeném hoblování či broušení. Povrch je hrubší, pokud je dřevo špatně 

ohoblováno a nejhrubší je na upilovaném dřevě. 

Ze všech těchto důvodů je těžké odhadnout množství potřebných nátěrů. Proto je pro 

dosažení odpovídající ochrany relevantnější údaj o množství použitých nátěrů na m2. 

U Tophybridu je pro dosažení optimální ochrany nutné použití alespoň 0.1 l/m2. 

Obecně je toto možné s dvěma nátěry, občas i s několika. 

ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ 

Náčiní a pomůcky by měly být ihned po použití očištěny vodou a čisticím prostředkem. 

OBNOVA NÁTĚRU 

Dřevo ošetřené Tophybridem obnovíme tak, že nejprve odstraníme špínu rejžákem či 

plastovým kartáčem, a poté naneseme další nátěr (přibližně 20–25 m2 na 1 litr). Pokud 

je povrch nátěru vážně poškozený, doporučujeme nanést dva nátěry Tophybridu 

(přibližně 10 až 15 m2 na jeden nátěr). 

Obnovte dřevo ještě předtím, než se nátěr zcela poškodí. Pro obnovu dřeva použijte 

stejný barevný odstín Tophybridu jako u prvního nátěru.  Podklad ztmavne po každém 

obnovujícím či jiném dalším nátěru naneseném na již ošetřený povrch. Pokud byste 

ztmavující účinek rádi omezili, připravte si pro obnovu směs barevného a bezbarvého 

Tophybridu (č. 12). Směs by neměla obsahovat více než 50 % bezbarvého Tophybridu 

(č. 12). 

Pro urychlení obnovujícího procesu můžete ošetřit spodní část předmětu, kde je nátěr 

nejvíce poškozený, nátěrem Tophybrid běžné tloušťky a na vrchní část nanést slabší 

vrstvu, abyste tím srovnali barevný odstín starého a nového nátěru. Životnost nátěru 

a doba mezi obnovami závisí na druhu dřeva a způsobu jeho zpracování, počtu nátěrů 

a zejména na vystavení dřeva povětrnostním vlivům a jinému působení. Na velmi 
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exponovaných místech (jižní strany, vysoká nadmořská výška či na dřevě, které nemá 

ochranu své struktury), se doporučuje kontrolovat stav nátěru jednou ročně. 

RADY A VAROVÁNÍ 

Používejte náčiní, které nerezaví. U nátěrů na vodní bázi doporučujeme používat 

kvalitní štětce. 

Povrch vypadá na pohled lépe, pokud ho po nanesení první vrstvy Tophybridu lehce 

zbrousíme jemným smirkovým papírem o hrubosti 220 a odstraníme prach. Pokud se 

po nanesení prvního nátěru na nové dřevo objeví problémy (příliš rychlé zasychání, 

stopy po kartáči), můžete nátěr naředit až do 10 % vodou. Pokud výrobek naředíte, je 

zpravidla nutné pro stejnou výši ochrany nanést několik vrstev. Spotřeba neředěného 

nátěru na m2 by se měla řídit v závislosti podle jednotlivých kritérií. 

Příliš tenké nátěry výrazně snižují životnost nátěru, a proto je pro dosažení 

odpovídající ochrany obzvláště důležité řídit se pokyny pro předepsané množství 

výrobku. Zvláštní pozornost byste měli věnovat ochraně okrajů dřevěných předmětů, 

jelikož je tu nátěr zpravidla tenčí, což způsobuje poškození nátěru v těchto místech. 

S kulatými okraji většinou tolik problémů nebývá. 

Nanesení několika vrstev nátěru vytvoří intenzivnější barevný odstín. Pro jemnější 

účinek smíchejte barevný a bezbarvý (č. 12) Tophybrid. Směs musí obsahovat 

alespoň polovinu barevného Tophybridu. Abyste dosáhli co nejvyšší ochrany proti UV 

záření, doporučujeme vám provést první a druhý nátěr v základním odstínu a 

následující třetí a čtvrtý nátěr aplikovat v podobě směsi. 

Četnost obnovování nátěru lze snížit, pokud zvýšíte tloušťku suchého filmu, např. na 

tři vrstvy nátěru. 

Veškeré řezy do dřeva musejí být před dokončením prací důkladně ošetřeny 

Impregnantem a Tophybridem. Zvláštní pozornost věnujte příčným řezům, kde voda 

proniká do dřeva nejdříve a způsobuje tak jeho rozklad. V těchto místech 

doporučujeme nanést několik vrstev nátěru. Po montáži je nutné nátěrem opravit i 

všechny zásahy způsobené šrouby. 

Při plánování dřevěných konstrukcí a prvků je nutné dodržovat pravidla ochrany 

konstrukce (správné smontování dřeva). Obzvláště důležité je sestavit k sobě díly 
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takovým způsobem, aby se všude zabránilo hromadění vody, jelikož to způsobuje 

rychlejší rozklad dřeva i nátěru. 

Přestože výrobek nelepí, měli byste se vyhnout přímému kontaktu dřeva se dřevem. 

Proto by na dřevěné výrobky ošetřené Tophybridem měl být nanesen odpovídající 

těsnicí povlak. 

Ověřte si u výrobce či prodejce, zda je vámi zvolený těsnicí povlak vhodný. Následkem 

použití nevhodného těsnicího povlaku může dojít ke slepení nátěru a těsnicího 

povlaku či dokonce k odtržení. 

I když pracujete s nátěry obsahujícími jen malé množství těkavých organických látek, 

je nutné prostory důkladně vyvětrat. 

Tophybrid je nátěr na alkydové bázi. Pro tyto nátěry je charakteristické, že ve tmě 

zežloutnou (obklady v tmavých prostorách, latě ve stínu poblíž stěny, kontaktní plochy 

dveří, atd.). Toto je nejmarkantnější u bílého odstínu. U těchto případů doporučujeme 

v obytných prostorách použití mořidla Belinka Interier. 

Při použití tohoto výrobku venku k tomuto problému nedochází, jelikož je nátěr každý 

den dostatečně vystaven světlu. 

Vyvarujte se kontaktu s vodou, dokud nátěr zcela nezaschne. Dávejte obzvláště 

pozor, aby se na vodorovných plochách nátěru nehromadila voda. V těchto případech 

způsobují vodní kapky na povrchu nátěru vznik lesklých skvrn, což může po zaschnutí 

na povrchu zanechat stopy. 

Když je nátěr dostatečně suchý, tak hromadění vody na vodorovných plochách skvrny 

nezanechává. 

OMEZENÍ 

Tophybrid č. 12 - bezbarvý nátěr není vhodný jako samostatný nátěr pro venkovní 

použití. 
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SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE 

Tophybrid skladujte v neprodyšně uzavřeném původním obalu při teplotě mezi +5 a 

30 °C, mimo dosah dětí a zvířat a daleko od potravin. Nepoužitý výrobek můžete přelít 

z velkého balení do menšího, je však nutné ho dobře utěsnit a označit. 

Nesmí zmrznout! 

DATUM EXPIRACE 

Datum trvanlivosti je označeno na obalu. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nátěry nevylévejte do kanalizačního systému ani nikam do přírody. Použijte všechen 

nátěr. Obal vyhoďte jako nebezpečný odpad do sběrného centra pro nakládání s 

nebezpečnými odpady, které provozuje místní poskytovatel služeb pro sběr a odvoz 

domácího odpadu. 

PŘEDPISY 

Pro informace o předpisech týkajících se bezpečnosti produktu, bezpečnosti práce a 

přepravy si pročtěte list o bezpečnosti materiálu. 

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE 

Další informace obdržíte od našeho distributora nebo na našich webových stránkách: 

www.belinka.com. 

 

  

Účelem těchto technických údajů je informovat uživatele o možnostech použití výrobku a jeho technických vlastnostech. Přestože jsou rady založeny na 

našich dlouhodobých zkušenostech, zákazníci by si měli sami vyzkoušet, zda je výrobek vhodný k použití v jejich specifickém případě. Vzhledem k velkému 

množství vlivů na vlastnosti produktu, jako je typ a kvalita dřeva, způsob a podmínky nanášení, zkušenosti uživatele a podmínky použití, nemůžeme převzít 

žádnou odpovědnost za poškození materiálu, k němuž dojde při používání tohoto výrobku. V případě nejasností se telefonicky obraťte na náš poradenský 

servis. 

http://www.belinka.com/

