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TECHNICKÝ LIST 20.17.01-CZE 
DEKORATIVNÍ OCHRANA DŘEVA 

 

JUBIN LASUR CLASSIC 

  

1. Popis, použití 

JUBIN LASUR CLASSIC je tenkovrstvý ochranný dekorativní nátěr na dřevo, který se používá v interiéru i v exteriéru. 
Odstíny mohou být namíchány dle barevného vzorníku. Bezbarvé a bílé lazury nejsou vhodné pro venkovní použití.  
Suchá vrstva lazury JUBIN LASUR CLASSIC je transparentní a zachovává přirozený vzhled dřeva. Barva se snadno 
roztírá a dobře kryje.    
 

2. Balení, barevné odstíny 

plechové nádoby 0,75l, 2,5l a 5l: 
Odstíny: 

 bílá 11, bezbarvá 12, borovice 13, modřín 14, buk 15, ořech 16, teak 17, eben 22, mahagon 23, palisandr 24 a 
dub 93. 

 
Odstíny ve vzorníku jsou pouze informativní. Mohou se lišit podle druhu a úpravy dřeva a počtu nanesených vrstev.  
 

3. Technické údaje 

hustota 
(kg/dm

3
) 

0,83 – 0,87 (mimo bílé) 
0,91 – 0,94 (bílá 11) 

viskozita DIN   

obsah těkavých organických látek (VOC) 
(g/l) 

˂ 695 g/l  
 
Splňuje požadavky EU (VOC) pro 
podkategorii A/f, limit VOC pro 
maximální obsah VOC je 700 g/l. 
(2010) 

bod vzplanutí > 60°C  

doba schnutí 
T = +20 ºC, rel. vl. vzduchu = 65 % 
(hod.) 
 

suchý na dotyk 

 
6 - 12 

vhodný pro další úpravy 12 - 24 

 

 
hlavní složky: alkydové pojivo, transparentní pigmenty, aditiva, organické rozpouštědlo. 
 

4. Příprava podkladu a barvy a její nanášení  

Lazuru JUBIN LASUR CLASSIC před použitím dobře promíchejte. Barva je připravena k použití, není nutné ji dále ředit. 
Povrch musí být suchý, čistý a zbavený starých nátěrů (ty obruste brusným papírem hrubosti 120 – 180). Barvu nanášejte 
ve dvou až třech vrstvách na dřevo v interiéru, v exteriéru jsou nutné tři vrstvy. JUBIN LASUR CLASSIC neobsahuje 
insekticidy a fungicidy. Dřevo v exteriéru je nutné nejprve ošetřit jednou vrstvou výrobku JUBIN LASUR PRIMER S. Barva 
se nanáší štětcem, válečkem nebo houbou. Druhou vrstvu je možné nanášet po 12 – 24 hodinách. Na omak je barva 
suchá po 6 – 12 hodinách. Staré nátěry je třeba obrousit brusným papírem (hrubost 180) nebo drátěným kartáčem a prach 
omést nebo otřít. Použité nástroje čistěte ředidlem JUBIN CLEANER. Čím nižší teplota, tím schne barva hůře. Barvu 
nenanášejte při teplotách nižších než 10 °C a vyšších než 30 °C nebo na přímém slunci. Odstín barvy závisí na typu a 
zpracování dřeva a na počtu nanesených vrstev (odstín bude tmavší, nanesete-li více vrstev). 
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systém druh barvy interiér 
chráněný 
exteriér 

exteriér 
exponovaný 

exteriér 
systémové 
produkty 

Systém pro ochranu dřeva 
Transparentní nátěr – textura 

dřeva je viditelná 
+ 

   

2-3 x 
JUBIN 
LASUR 

CLASSIC 

Systém pro ochranu dřeva - 
obnova dřevěných povrchů 

Transparentní nátěr – textura 
dřeva je viditelná 

+ 
 
 

 
 
 
 

+ 
 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

2-3 x 
JUBIN 
LASUR 

CLASSIC 
 

3 x JUBIN 
LASUR 

CLASSIC 

Systém pro ochranu dřeva – 
ochrana dřeva proti houbám 

a dřevokaznému hmyzu 

Transparentní nátěr – textura 
dřeva je viditelná  

+ + + 

1 x JUBIN 
LASUR 

PRIMER S 
+ 3 JUBIN 

LASUR 
CLASSIC 

 

 

Spotřeba: 
JUBIN LASUR CLASSIC: 1 litr výrobku stačí na 9 až 12 m

2
 v jedné vrstvě, závisí na druhu a opracování dřeva.  

 

5. Čištění nářadí, nakládání s odpadem 

Nářadí ihned po použití očistěte přípravkem JUBIN CLEANER. Případně skvrny na různých površích nelze odstranit!.  
 
Tekuté zbytky směsi nevylévejte do kanalizace, vodotečí ani do země ani je neodstraňujte společně s domovním odpadem. 
Podle předpisů o nakládání s odpady jsou klasifikovány jako odpad s číslem 08 01 11, musí být uloženy na speciální 
skládku nebo odvezeny autorizovaným držitelem oprávnění pro sběr nebezpečného odpadu. Odpad z obalu s klasifikačním 
číslem 15 01 04 se ukládá na speciální skládku pro tento druh odpadu. 
 

6. Pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc 

Vedle obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. truhlářských prací dbejte také zvláštních pokynů 
v bezpečnostním listu. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte vdechování par – na pracovišti zabezpečte 
dobré větrání a odsávání. Zabraňte styku s kůží a očima – používejte ochranný oděv a obuv, rukavice a ochranné brýle.  
 

        N 

    
 
Nebezpečný pro životní prostředí 
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Specifická rizikovost  
a standardní pokyny  
pro bezpečné  
nakládání 

R10 Hořlavý. 
R51/53        Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí.  

R66             Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

R67             Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
 
S2               Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S24             Zamezte styku s kůží.  
S25             Zamezte styku s očima.  
S43             V případě požáru použijte hasicí prášek. Nikdy nepoužívat vodu!  
S60             Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.  
S61             Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy 
 

 

7. Údržba a obnova natřených povrchů 

Povrchy natřené barvou JUBIN LASUR CLASSIC nevyžadují speciální údržbu. Prach lze snadno omést, vysát, otřít 
měkkým hadříkem nebo omýt vodou. 
 

8. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost 

V originálně uzavřeném obalu skladujte při teplotě +5 ºC až +25 ºC, chraňte před přímým slunečním zářením, mimo dosah 
dětí!  
 
Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 3 roky. 
 

9. Kontrola kvality 

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. 
Dosahování deklarované resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly 
stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu v Zavodu za 
gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou 
přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001. 
 

12. Ostatní informace 

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly 
dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu 
nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost. 
 
Barevný odstín se oproti odstínu ve vzorníku resp. oproti schválenému vzorku (předloze) může lišit v souladu s interními 
normami. Pro kontrolu je směrodatný správně usušený vzorek odstínu, nanesený na testovací podklad a uložený v TRC 
JUB d.o.o.  
 
Odlišnost barevného odstínu, která je důsledkem nevhodných pracovních podmínek, jiné přípravy barvy než je uvedeno 
v tomto technickém listu, její nanesení na nesprávně připravený (vlhký resp. nedostatečně suchý) podklad, nemůže být 
předmětem reklamace. 
 
Označení a datum vydání: R-SRB; LP/v–2/ AR, 11.09.2014., 11.09. 2014 
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JUB a.s.  
 
Masarykova 265 
399 01 Milevsko 
Česká republika 
 
T: +420 382 521 187 
F: +420 382 521 810 
E: jub@jub.cz 
I: www.jub.cz 

Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 

mailto:jub@jub.cz
http://www.jub.cz/

