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RIGENERALEGNO 
Pigmentovaný základný náter pre obnovu starého dreva.  

 

CHARAKTERISTIKA: 
RIGENERALEGNO je základný náter na vodnej báze špecifický určený pre exteriér na obnovu degradovaných 

výrobkov z dreva. Je pigmentovaný v odtieni podobnému ako smrek, čo vytvorí efekt zjednotenia a zosvetlenia 

tmavého a časom zošediveného dreva. Rovnaký efekt vytvára aj na starých náteroch syntetickým emailom. 

Vďake čomu je možné obnoviť pôvodný vzhľad dreva. RIGENERALEGNO ma nízku mieru plnenia, čo 

umožňuje jasne dodržať  textúru spodného starého dreva. Aplikáciou priehľadne farbeného náteru vrátime drevu 

pôvodný farebný odtieň, alebo iný  podľa želania. RIGENERALEGNO zabraňuje UV žiareniu ničiť lignín a je 

chránený voči útokom hub a plesní čím je zaistená dlhá trvanlivosť dreva. RIGENERALEGNO neobsahuje látky 

nebezpečné pre ľudské zdravie, nie je horľavý, nemá nepríjemný zápach a preto je tiež vhodný pre použitie 

v interiéri, alebo v zle vetraných priestoroch.  

    

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Nenatreté drevené povrchy: Vhodne prebrúsiť stredným, alebo jemným šmirgľom v smere vlákna. Odstrániť 

všetky voľné časti , prach a špinu. Uistiť sa že povrch je suchý a vlhkosť nie je vyššia ako 15 %  

Poškodené drevené povrchy už natierané emailom, alebo lakom: Staré vrstvy farby prebrúsiť šmirgľom 

a úplne odstrániť uvoľnené a odlupujúce časti. Efekt žilkovania dreva môže byť verne obnovený iba v prípade že 

existujúce vrstvy odovzdali povrchovú štruktúru spodného podkladu. 

Prípadné nerovnosti vyrovnať tmelom napr. LITOSTUCCO pre práce v interiéri. Pre prácu v exteriéri použiť 

vhodný syntetický tmel.   

 

NANÁŠANIE: 
Pred použitím dobre premiešať a zriediť vodou 10-12%. Štetcom naniesť jednu vrstvu v smere vlákna dreva. 

Aplikovať rovnomerným spôsobom a vyvarovať sa nahromadeniu materiálu v nadmernej hrúbke.  Po najmenej 

24 hod. pokračovať výrobkami povrchovej úpravy. Pre dosiahnutie najlepšej trvanlivosti konštrukcie 

podliehajúcej nepriazni počasia odporúčame na RIGENERALEGNO naniesť v dvoch vrstvách ARD LASUR. 

Pre interiér je vhodné použiť TEMA CERATA. Pre získanie očakávaného odtieňa si vyžaduje obvykle tri vrstvy. 

Ak chceme zvýrazniť kresbu dreva je nutné aby povrch vyzeral hrubo. Na výrobkoch hobľovaných, alebo 

hladkých je možné obnoviť iba farebný tón.   

 

Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Nanášať pri teplote prostredia od +10
o
C do +35

o
C a vlhkosti  

neprevyšujúcej 75%. Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou. Výrobok si nevyžaduje označenie ako 

nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do 

voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa 

oboznámte v karte bezpečnostných údajov. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť:                l230 ± 50 g /l 

Základ spojiva:                            akrylátový polymér 

Viskozita pri 20
o
C:         2 600± 300 cP 

Vzhľad:           matný, farebný odtieň smrek 

Doba schnutia:          na dotyk 1 hod., do hĺbky 24 hod. 

Brúsiteľný a pretiera teľný:       pri 20
 o
C   po 24 hod.   

Výdatnosť:          cca 5,5-6,5 m
2
/l v jednej vrstve v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 
súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 

právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 

vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2013/02  


