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IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU 

Belinka Tophybrid 

POPIS 

Tophybrid je moridlo, ktoré chráni drevo proti vplyvom počasia. Dáva drevu 

dekoratívnu farbu a zvýrazňuje jeho vzhľad. Výrobok je vhodný na vonkajšie a 

vnútorné použitie. 

ZLOŽENIE 

Alkydové živice modifikované uretánom, látky odpudzujúce vodu a pigmenty 

odolné voči svetlu a počasiu. 

VLASTNOSTI 

Tophybrid: 

 odolný voči počasiu, 

 chráni drevo pred UV lúčmi, 

 necháva viditeľné letokruhy, 

 rýchlo schne a tým umožňuje nanášanie niekoľkých vrstiev za deň, 

 dodáva drevu hodvábne lesklý povrch, 

 umožňuje ľahkú renováciu. 

MIESTO NANÁŠANIA 

Tento výrobok sa používa ako ochrana na všetky typy drevených povrchov. Lazúra 

nie je vhodná na natieranie schodných povrchov alebo tých, kde sa hromadí voda. 

TOPHYBRID 
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FAREBNÉ ODTIENE 

Tophybrid sa vyrába v štandardných farebných odtieňoch v závislosti od 

vzorkovníka farieb. 

Vzorkovník farieb je vytvorený na špeciálne vybranom smrekovom dreve, ktoré 

bolo vysoko-kvalitne ošetrené. Drevo je prírodný materiál, a preto sa farebné 

odtiene moridla môžu jemne líšiť v závislosti od kvality dreva. Na iných typoch 

dreva môžu byť odtiene odlišné v závislosti od vplyvu substrátu. Preto vždy 

odporúčame naniesť predbežný testovací náter na malú vzorku dreva. 

Farebný odtieň dreva závisí aj od jeho predbežného ošetrenia a od počtu náterov. 

Na zle vybrúsených a drsných drevených povrchoch je farba jasnejšia ako na 

jemných povrchoch. Aby ste dosiahli intenzívnejšiu a plnšiu farbu, naneste viacero 

vrstiev. 

Individuálne farebné odtiene sa môžu miešať, aby sa rozšírila farebná stupnica. 

Otestujte farebné zmesi na malom kúsku dreva, ktoré bolo ošetrené tým istým 

spôsobom ako drevo, na ktoré chcete použiť náter. 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Nové drevo musí byť suché, čisté a ošetrené impregnáciou Belinka, ak natieranie 

prebieha vonku alebo vo vlhkých priestoroch. Namiesto impregnácie Belinka sa 

môže použiť Base. V tomto prípade trvá schnutie dlhšie, zvyčajne 3 dni. V suchých 

priestoroch nie je použitie impregnácie Belinka potrebné. 

V prípade, že sa použijú impregnačné výrobky od iných výrobcov, nemôžeme 

zaručiť kvalitu náteru. 

Ak renovujete staré moridlové nátery, najprv vyčistite drevo a odstráňte uvoľnené 

častice na jeho povrchu, potom jemne vybrúste povrch dreva a odstráňte prach. 

Ak nanášate nové vrstvy na staré nátery a laky, musíte ich najprv úplne odstrániť. 

Následne sa uplatní tá istá metóda, ako pri natieraní nového dreva. 
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SPÔSOB APLIKÁCIE 

Pred použitím moridlo dobre premiešajte. Nanášajte v dvoch alebo troch vrstvách 

štetcom alebo valčekom. Používajte pracovné pomôcky vyrobené z nerezovej 

ocele. Riedenie zvyčajne nie je potrebné. 

Pri práci a počas schnutia, by mala byť teplota substrátu, farby a okolia vyššia ako 

10 °C, ale nie menej ako 5 °C. relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť menej ako  

80 %. Vyhýbajte sa nanášaniu počas silného slnečného žiarenia. Náter rýchlo 

schne, hlavne pri vysokých teplotách a nízkej vlhkosti vzduchu. 

Rýchle schnutie môže zapríčiniť škvrny na povrchu. Tento zjav nastane vtedy, keď 

ak sa nový náter nanesie na náter, ktorý už zaschol. Na tomto mieste sa vytvorí 

dvojitá vrstva náteru, ktorá sa javí ako tmavá škvrna. Akýkoľvek druh nápravných 

opatrení na nátere, ktorý úplne neuschol, môže spôsobiť vznik škvŕn. 

Preto odporúčame, aby ste vždy dávali dobrý pozor pri natieraní veľkých plôch a 

elementov s reliéfnymi povrchmi. 

V takýchto prípadoch natrite najprv veľké a ploché plochy, potom okraje a opravte 

akékoľvek chyby, ktoré sa opravia. (napr. kvapkanie). Na veľké, ploché povrchy 

(napr. vonakjšiedvere) odporúčame natieranie valčekom s mikrovláknom. Valčeky 

vyrobené z gumovej peny alebo velúru nie sú vhodné. Ak požívate valček, okraje 

a otvory musia byť nanesené štetcom. Drevené obloženie sa musí natierať 

pozdĺžne a oddelene na každú individuálnu dosku, zhora nadol. V každom prípade 

by sa drevo malo natierať pozdĺž letokruhov. 

Drevo, ktoré sa nachádza vo vnútornom prostredí, nepotrebuje viac než dva 

nátery. Môžete naniesť tretiu vrstvu, ale farebný odtieň bude tmavší. Tri vrstvy 

náteru odporúčame použiť na drevo, ktoré je vystavené poveternostným vplyvom. 

Ak používate štetec alebo valček, uistite sa, že náter nanášate dobre a 

rovnomerne, a že používate predpísané množstvo na m2. 

SUŠENIE 

Náter schne 4 až 6 hodín pri normálnych podmienkach (20 °C, relatívna vlhkosť 

vzduchu 65 %). 
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Pri nižších teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu, môže schnutie trvať dlhšie. 

Pri vyšších teplotách a nízkej vlhkosti vzduchu, klesá čas schnutia. 

Ak náter ešte nie je úplne suchý,vyvarujte sa kontaktu s vodou. 

Venujte špeciálnu pozormosť, aby sa na horizontálnych povrchoch nehromadila 

voda. V takýchto prípadoch môžu kvapky vody spôsobiť na povrchu náteru lesklé 

škvrny. Keď náter uschne, zanechajú tieto škvrny na povrchu stopy. Keď náter 

dobre zaschne, hromadenie vody na horizontálnych povrchoch nezanechá škvrny. 

24 hodín po nanesení poslednej vrstvy, je náter poriadne suchý. Pri nevhodných 

podmienkach (nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa môže čas schnutia 

predĺžiť. 

Pri natieraní určitých druhov dreva s vysokým obsahom tanínu (napr. dub, gaštan, 

atď.) je čas schnutia oveľa dlhší. 

Ďalšia vrstva sa môže naniesť len vtedy, keď je tá prvá kompletne suchá. 

SPOTREBA 

Jeden liter Tophybridu pokryje: 

 15 až 18 m2 pri prvom nátere, 

 9 až 12 m2 pri druhom nátere, 

 7 až 9 m2 pri treťom nátere. 

 

Spotreba veľmi závisí aj od aplikovaného množstva, ako aj od typu a ošetrenia 

dreva. 

Pri natieraní povrchov, ktoré už majú určitú vrstvu náteru, stačí jeden liter na 

pokrytie 25 m2 pri prvom nátere. 

Najvyššia spotreba je pri prvom nátere. V závislosti od typu dreva, spotreba sa 

zvyšuje so silne absorpčným typom dreva (napr. borovica) a znižuje sa pri ne-

absorpčných listnatých stromoch (napr. dub). Spotreba závisí od množstva 

naneseného produktu, a taktiež od typu a ošetrenia dreva. 

Spotreba sa znižuje keď je povrch jemne dokončený a zostane menej povlaku. 

Povrch je najjemnejší po vysoko-kvalitnom hobľovaní alebo vysoko-kvalitnom 
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brúsení. Nie je taký jemný ak je povrch nekvalitne ohobľovaný, aj keď rezivo je typ 

dreva s najnejemnejším povrchom. 

Kvôli všetkým týmto dôvodom je ťažké určiť počet potrebných náterov. Práve preto 

sú informácie o množstve náteru na m2 dôležité pre dosiahnutie adekvátnej 

ochrany. 

S Tophybridom musíte použiť aspoň 0,1/m2 aby ste dosiahli optimálnu ochranu. 

Vo všeobecnosti je toto možné aj pri dvoch alebo viacerých vrstvách.. 

ČISTENIE NÁRADIA 

Pracovné nástroje a pomôcky musia byť hneď po použití umyté vodou a 

saponátom. 

OBNOVENIE NÁTERU 

Drevo, ktoré bolo natreté Tophybridom, je obnovené tak, že sa najprv odstráni 

všetka špina čistiacou alebo plastickou kefou, a potom sa nanesie ďalší náter (cca 

20 až 25 m2 s 1 l náteru). Ak bol povrch niekoľkokrát poškodený, odporúčame 

naniesť dve vrstvy Tophybridu (cca 10 až 15 m2 na jeden náter). 

Obnovte drevo predtým , ako sa náter úplne poškodí. Na obnovenie dreva použite 

taký istý odtieň Tophybridu, ktorý bol použitý pri prvom nátere. Povrch bude tmavší 

s každým obnovením alebo natieraním na už chránený povrch. Ak si želáte zjemniť 

tmavnúci efekt, pripravte zmes farebného a bezfarebného Tophybridu (č. 12). 

Zmes by nemala obsahovať viac ako 50 % bezfarebného Tophybridu (č. 12). 

Aby ste urýchlili obnovovací proces, môžete použiť Tophyrid v štandardnom 

množstve na dolnú časť objektu tam, kde je natieranie najhoršie, ale len tak aby 

ste dosiahli požadovaný odtieň medzi starým a novým náterom. Životnosť náteru 

a čas medzi obnovami závisia na type dreva a na ošetrovacej metóde, na 

množstve náterov a hlavne na vystavení dreva poveternostným podmienkam a 

iným vplyvom. Ak je drevo príliš vystavované (na južnú stranu, vo vysokých 
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nadmorských výškach alebo drevo, ktoré nemá štrukturálnu ochranu), 

odporúčame každý rok skontrolovať stav náteru. 

UPOZORNENIA A RADY 

Používajte pracovné nástroje, ktoré nehrdzavejú. Odporúčame použiť vysoko-

kvalitné štetce na nátery, ktoré sú založené na vode. 

Vzhľad povrchu sa zlepší keď je povrch jemne vybrúsený brúsnym papierom o 

veľkosti 220. Následne sa očistí od prachu a nanesie sa prvá vrstva Tophybridu. 

Ak nastanú problémy pri nanášaní prvého náteru na nové drevo (schne príliš 

rýchlo, kúsky štetca), môžete výrobok riediť vodou do 10 %. Ak je výrobok 

rozriedený, zvyčajne sa vyžaduje niekoľko náterov, aby sa dosiahla požadovaná 

ochrana. Spotreba nerozriedeného náteru na m2 sa používa na základe 

stanovených kritérií. 

Nátery, ktoré sú príliš tenké, zvyčajne znižujú životnosť náteru. Je preto 

nevyhnutné postupovať podľa inštrukcií a na základe predpísaného množstva 

výrobku tak, aby ste dosiahli požadovanú ochranu. Pozornosť by ste mali upriamiť 

hlavne na okraje drevených objektov, pretože hrúbka náteru je na týchto miestach 

zvyčajne redšia a spôsobuje v týchto oblastiach zhoršenie náteru. Problémy môžu 

nastať aj pri okrúhlych okrajoch. 

Nanášanie viacerých vrstiev náteru spôsobí intenzívnejší farebný odtieň. Ak chcete 

dosiahnuť jemnejší odtieň, zmiešajte farebný a bezfarebný (č. 12) Tophybrid. Zmes 

musí obsahovať aspoň 50 % bezfarebného Tophybridu. Aby ste zaistili najvyššiu 

možnú ochranu proti UV lúčom, odporúčame naniesť prvú a druhú vrstvu náteru 

so základným odtieňom, pričom sa táto zmes môže naniesť ako tretí náter a ďalšie 

nátery. 

Intervaly medzi obnovovaním sa môžu predĺžiť zvýšením hrúbky suchého filmu – 

napr. s tromi nátermi. 

Všetky montážne rezy musia byť ošetrené Impregnáciou a Tophybridom pred 

montážou. Špeciálnu pozornosť treba venovať priečnym rezom, pretože sa do nich 

najprv dostane voda, čo spôsobuje poškodenie dreva. V týchto priestoroch 
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odporúčame naniesť niekoľko vrstiev. Po montáži sa musia natrieť všetky 

poškodenia spôsobené skrutkami. 

Podmienky štruktúry ochrany (správna montáž dreva) sa musia vziať na vedomie 

pri plánovaní drevených štruktúr. Je veľmi dôležité zhromaždiť časti tak, aby sa 

zabránilo nahromadeniu vodou, ktorá spôsobuje rýchlejšie poškodenie náteru 

dreva. 

Aj keď výrobok nie je lepkavý, nikdy ste nemali zabrániť priamemu kontaktu drevo 

na drevo. A preto by ste mali používať vhodné tesnenia pri stolárstve, ktoré je 

ošetrené Tophybridom. 

Skontrolujete s výrobcom, či je tesnenie vhodné. Nevhodné tesnenia môžu 

spôsobiť adhéziu medzi tesnením a náterom, dokonca aj trhanie. 

Pri práci s nátermi s nízkym obsahom prchavých organických častíc sa vyžaduje 

poriadne vyvetrať pracovné prostredie. 

Tophybrid je náter s alkydovým základom. Pre tieto nátery je charakteristické, že v 

tmavom prostredí zožltnú (obloženie v tmavých priestoroch, laty v tme v blízkosti 

steny, dotykové povrchy dverí, atď.). Tento jav je najviditeľnejší s bielym odtieňom. 

V týchto prípadoch odporúčame použiť interiérové moridlo Belinka v obytných 

priestoroch. 

Tento problém nenastane ak používate výrobok vo vonkajších priestoroch, pretože 

je náter dostatočne vystavený svetlu. 

Ak nie je náter dostatočne suchý, vyhnite sa kontaktu s vodou. Buďte obzvlášť 

opatrný, aby sa na horizontálnych povrchoch nenahromadila voda. V takýchto 

prípadoch spôsobujú kvapky vody lesklé škvrny na povrchu náteru a môžu 

zanechať známky na už uschnutom povrchu. 

Keď je povrch dostatočne suchý, nezanecháva voda na horizontálnych povrchoch 

nijaké známky. 

OBMEDZENIA 

Tophybrid č. 12 – je bezfarebný výrobok, ktorý nie je vhodný ako nezávislý náter 

pre vonkajšie použitie. 
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SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA 

Výrobok sa uskladní dobre zapečatenom balení a pri teplote medzi +5 až +30 °C. 

Uchovávajte mimo dosahu detí, zvierat a jedla. Akékoľvek nepoužité množstvo 

prelejte do menšieho balenia, dobre uzatvorte a riadne označte. 

Výrobok nesmie zamrznúť! 

DÁTUM SPOTREBY 

Dátum spotreby je uvedený na obale. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Nevylievajte výrobok do odpadových systémov ani nikde do životného prostredia. 

Použite celý výrobok na natieranie. Obal výrobku recyklujte ako špeciálny odpad v 

zberných centrách pre nebezpečný odpad, ktorý organizuje miestny dodávateľ pre 

zber a dopravu domáceho odpadu. 

NARIADENIA 

Prečítajte si bezpečnostné opatrenia a nariadenia, ktoré regulujú bezpečnosť 

výrobku, bezpečnosť pri práci a bezpečnosť pri doprave. 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE  

Viac informácií môžete získať na internetových stránkach www.belinka.com. 

 

 

  

Cieľom technických informácií je informovať používateľov o možnostiach použitia výrobku. Aj keď sú naše odporúčania a rady založené na dlhoročných 

skúsenostiach, nezbavujú používateľa povinnosti uistiť sa, že je výrobok vhodný na použitie v špecifickom prípade. Vzhľadom na mnohé možné vplyvy 

na vlastnosti výrobku, zahrňujúc typ a kvalitu dreva, metódu a podmienky nanášania, skúsenosti používateľa a podmienky používania, nenesieme 

žiadnu zodpovednosť za materiálnu škodu, ktorá vznikla počas používania výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok a pochybností, kontaktujte náš 

poradenský servis. 

http://www.belinka.com/

