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 Deckfarbe 

871 
 
 
vodou ředitelná krycí barva, vysoce odolná proti 
povětrnostním podmínkám, hedvábně matná, venkovní 

  
 
Vlastnosti 
Vodou ředitelná, hedvábně 
matná barva s vysokou 
odolností proti působení 
klimatických podmínek s dobrou 
kryvostí. Dobře propouští vodní 
páry, rychleschnoucí a snadno 
zpracovatelná. Deckfarbe 871 
lze v případě potřeby objednat v 
kvalitě „Protect“ – s ochranným 
filmem z výroby, který chrání 
proti napadení houbami a 
řasami. 
 
 
Oblast použití 
Pro optimální ochranu 
rozměrově nestálých a částečně 
rozměrově stálých dřevěných 
dílů v exteriéru, např. obklady, 
ploty, pergoly, nosníky v 
roubených chalupách, střešní 
podbití, okenice. Vhodná také 
jako nátěr na přetíratelné plasty 
(např. tvrzený PVC) a zinkové, 
resp. pozinkované stavební díly, 
např. střešní okapy, malé díly ze 
železa apod.  Dále také 
k renovacím povrchových úprav 
z výroby, např. CoilCoating. Na 
plochách silně zatížených 
vlhkostí, např. na podbití 
ohrožovaném kondenzátem, 
vzniká riziko napadení houbami. 
Na tyto plochy doporučujeme 
použít Deckfarbe 871 v kvalitě 
„Protect“ (další informace v části 
Upozornění). 

Popis materiálu 
Standardní odstíny: Všechny 
údaje o standardních odstínech 
a velikostech balení jsou shrnuty 
v tabulce na další straně. 
Stupeň lesku: hedvábně matný 
Báze materiálu: čistě akrylátový 
kopolymer, pigmentovaný 
Obsah VOC: Limit stanovený 
EU pro tento výrobek (kat. A/d): 
130 g/l (2010) 
Tento výrobek obsahuje max. 
100 g/l VOC. 
Hustota: asi 1,32 g/cm³ (bílá) 
Difuzní odpor vodní páry 
Sd(H2O) při tloušťce vrstvy 
150 m : 
≤ 0,5 m, odpovídá požadavku 
podle listu WTA 8-7 
Balení viz tabulka na str. 2 
 
 
Zpracování 
Ředění 
V případě potřeby zřeďte asi 5 
% vody. 
 
Tónování 
Všechny barevné odstíny jsou 
vzájemně mísitelné.  
 
Kompatibilita 
Nemíchejte s jinými druhy 
materiálů. 

Nanášení 
Deckfarbe 871 lze zpracovávat 
natíráním a válečkováním. 
K natírání je vhodný štětec se 
syntetickým vlasem, např. Uni-
Plus-Lackierringpinsel 1204. 
 
Spotřeba 
Asi 120-150 ml/m² na jeden 
nátěr. Přesnou spotřebu zjistěte 
zkušebním nanesením na 
předmět. 
 
Teplota zpracování 
Nezpracovávejte při teplotě 
vzduchu a předmětu nižší než 
+5 °C. 
 
Čištění nářadí 
Ihned po použití pomocí vody. 
 
 
Schnutí 
(+20 °C, 65 % relativní 
vlhkosti) 
Zaschlá proti prachu asi po 1–2 
hodinách. Vhodná k dalšímu 
zpracování po 
cca 10 hodinách. 
Při nižší teplotě a/nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu dodržujte delší 
dobu schnutí. 
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Skladování 
V chladu a suchu, chraňte před 
mrazem. Otevřený obal těsně 
uzavřete. 

Deklarace 
Upozornění 
Obsahuje konzervační látky. 
 
Třída ohrožení vody 
TOV 1, podle německého 
předpisu VwVwS. 

Kód výrobku 
M-LW01. 
 
Platí údaje uvedené v aktuálním 
bezpečnostním listu. 
 

 
 
 
Standardní barevné odstíny a velikosti balení 
 

Č. na 
stupnici Označení 750 ml 3 l 10 l 

− 0095 bílá    

27.12.30 RAL 3011 červenohnědá    

81.09.30 RAL 6005 mechová zelená    

81.06.30 RAL 6009 jedlová zelená    

72.06.30 RAL 7016 antracitová    

75.03.12 RAL 7035 světle šedá    

18.09.27 RAL 8011 oříšková hnědá    

12.09.30 RAL 8014 sépiová hnědá    

15.06.30 RAL 8017 čokoládová 
hnědá    

− 9900 černá    
 

Další odstíny pomocí systému míchání barev Brillux. 
Systém míchání barev: 750 ml, 3 l, 10 l 
 
 
 
Vícevrstvé nátěry 
Příprava povrchu 
Podklad musí být pevný, suchý, 
čistý, neklouzavý, stabilní a bez 
separačních prostředků. Podle 
listu BFS č. 18 nesmí obsah 
vlhkosti u rozměrově stálých dílů 
překročit 15 %, resp. u částečně 
rozměrově stálých a rozměrově 
nestálých dílů 18 %. 
Pryskyřičnaté a lepivě mastné 
dřevěné plochy omyjte 
nitroředidlem Nitro-
Verdünnung 456 a nechte je 
dobře vyvětrat. Při zpracování 
nebo odstraňování nátěrů se 
může např. broušením nebo 
opalováním uvolňovat zdraví 
škodlivý prach/výpary.  

Pracujte jen v dobře větraných 
prostorách a podle potřeby 
zajistěte vhodné ochranné 
vybavení (ochranu dýchacích 
cest). Podklad podle potřeby 
opatřete základním nátěrem 
a/nebo přechodovou vrstvou. Viz 
také list BFS č. 18, odstavec 4 a 
5, předpis VOB, část C a norma 
DIN 18363, odstavec 3. 
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Venkovní nátěry dřeva 
 

Podklad Impregnace1) Základní nátěr Přechodový nátěr Vrchní nátěr 
rozměrově nestálé 
dřevěné stavební díly, 
neošetřené, např. 
překrývající se 
obložení, ploty, 
pergoly, roubené 
chalupy Impredur 

Holzimprägniergr
und 550 

podle potřeby a 
výběru 
Deckfarbe 871 
nebo 
Isoprimer 243 2) 

Deckfarbe 871 Deckfarbe 871 

neošetřené částečně 
rozměrově stálé 
dřevěné díly, např. 
perodrážková obložení 
(např. střešní podbití) 
okenice 

dřevěné stavební díly s 
nenarušeným 
stabilním starým 
nátěrem 

hrubá místa na 
dřevě základním 
impregnačním 
nátěrem na 
dřevo Impredur 
Holzimprägniergr
und 550 

v případě 
potřeby 
poškozená místa 
pomocí 
Deckfarbe 871 
nebo  
Isoprimer 243 2) 

 
1) Řiďte se technickým listem BFS č 18, odstavec 6 a 7.2.1. 
2) V případě bílých nebo světlých nátěrů proveďte základní nátěr pomocí Isoprimer 243 k zabránění  
   proniknutí ve vodě rozpustných složek. U dřeva s velkým obsahem příměsí doporučujeme provést  
   základní nátěr dvakrát. Alternativně k Isoprimer 243 lze základní nátěr provést i pomocí Impredur  
   Grund 835, 0095 bílý. Před nanesením další vrstvy základní nátěr obruste. 
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Venkovní nátěry na zinek, pozinkovanou ocel, malé díly ze železa, CoilCoating 
 

Podklad Základní nátěr 1) Přechodový nátěr Vrchní nátěr 
Zinek, pozinkované 
stavební díly, tvrzený 
PVC v exteriéru, 
neošetřené, 
např. okapy 

Lacryl Allgrund 246 

Deckfarbe 871 Deckfarbe 871 

Zinek, pozinkované 
stavební díly, tvrzený 
PVC, 
s nenarušeným 
stabilním starým 
nátěrem 

v případě potřeby 
poškozená místa 
pomocí 
Lacryl Allgrund 246 

malé díly ze železa, 
neošetřené 
(v rámci ošetření dřeva) 

Haftgrund 850 
(v exteriéru 2x) 

Malé díly ze železa s 
nenarušeným stabilním 
starým nátěrem 
(v rámci ošetření dřeva) 

v případě potřeby 
poškozená místa 
pomocí Haftgrund 850 
(v exteriéru 2x) 

nenarušené povrchové 
úpravy z výroby, např. 
CoilCoating  

2složkový epoxidový 
základní adhezní nátěr 
2K-Epoxi-Haftgrund 
855 

 
1) Vhodnost povrchových úprav CoilCoating je třeba v konkrétním případě ověřit 
.
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Upozornění 
Kvalita „Protect“ 
Deckfarbe 871 je opatřena z 
výroby konzervačními 
prostředky, a proto je určena 
pouze k venkovnímu použití. 
Použité konzervační prostředky 
a zvláště označené značkou 
kvality „Protect“minimalizují, 
popř. zabraňují riziku napadení 
houbami a řasami. 
Doporučujeme provést 
minimálně dva nátěry. Z 
technických důvodů nelze 
zaručit trvalou ochranu proti 
napadení houbami. 
 
Vyvarujte se natírání lak na lak 
Vodou ředitelné laky se chovají 
termoplasticky, proto je třeba 
vyvarovat se nátěrů přes staré 
nátěry, např. vrstvením. 
 
Provedení v ostrých, resp. 
intenzivních odstínech 
Ostré, čisté intenzivní odstíny, 
např. žluté, oranžové, červené, 
purpurové a žlutozelené, mají 
kvůli použitým pigmentům menší 
kryvost. Pro problematické 
odstíny v těchto oblastech 
doporučujeme předchozí 
celoplošný nátěr sladěným 
základním odstínem 
(Basecode). Kromě běžného 
složení jsou někdy také nutné 
další nátěry. 

Ochranné koloidy při brzkém 
působení vlhkosti 
Při působení vlhkosti brzy po 
aplikaci (zkondenzované vody 
nebo deště) se mohou 
z nátěrového filmu uvolňovat 
koncentrované vodou rozpustné 
ochranné koloidy, které se na 
povrchu projevují jako lesklé 
výtoky. Při výskytu těchto výtoků 
plochy hned neopravujte. Tyto 
vodou rozpustné pomocné látky 
se opět spláchnou dalším 
působením vlhkosti (deště). 
Pokud je přesto hned 
opravujete, je nutné nejprve 
důkladně omýt vodou stopy po 
stékání. Aby tyto vady 
nevznikaly, provádějte 
povrchovou úpravu vždy za 
vhodného počasí. 
 
Další údaje 
Respektujte údaje uvedené 
v technických listech 
používaných výrobků. 

Poznámka 
Tento technický list byl vytvořen 
podle německých zákonů, 
norem, předpisů a směrnic. 
Všechny údaje byly přeloženy z 
aktuální německé verze. Jeho 
obsah nezakládá žádný smluvní 
právní vztah. 
Zpracovatel/kupující stále 
odpovídá za to, že musí ověřit 
vhodnost našich výrobků k 
zamýšlené aplikaci. Platí také 
naše Všeobecné obchodní 
podmínky. 
 
Při publikaci nové verze tohoto 
praktického informačního listu s 
novými údaji přestávají platit 
dosavadní údaje. Aktuální verze 
je k dispozici na internetu. 
 
Brillux 
Postfach 1640 
48005 Münster 
Německo 
Tel. +49 (0)251 7188-0 
Fax +49 (0)251 7188-105 
www.brillux.com 
info@brillux.com 
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Obrázek 
Skladba nátěru neošetřených rozměrově nestálých a částečně rozměrově stálých dřevěných dílů ve 
venkovním prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Impregnace 
 Impredur Holzimprägniergrund 550 
2 Základní nátěr 
 Deckfarbe 871 
3 Přechodový nátěr 
 Deckfarbe 871 
4 Vrchní nátěr 
 Deckfarbe 871 
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