
NÁBYTKOVÉ FARBY NEWCOLORS 

 
Je na báze vysoko kvalitnej vodnej akrylovej živice s veľmi dobrou priľnavosťou 

na takmer akýkoľvek povrch. Obsahuje plnivá so zlepšeným zložením pre veľmi 

dobré pokrytie. Správne vybrané prísady, ako sú zmáčadlá, odvzdušňovače a 

biocídy, zaisťujú trvanlivosť náteru v plechovke aj zvonku. Jednoduché použitie 

pre profesionálov a nováčikov. Náterové farby na nábytok , na drevo , kov, 

keramiku a plasty.  Ak na to nemáte podmienky, nemusíte staré vrstvy 

brúsiť. Nové farby u vás doma, na terase a balkóne. 

 

Na čo?: 

 na nové a staré povrchy 

 na drevené, dyhované, lakované povrchy, vyrobené z nábytkových dosiek a 

MDF, ako aj z kovu, skla, keramiky a plastu 

 na nábytok, stoličky, hračky, obloženie, výlisky, lavičky, pergoly, ploty, kelímky 

a koše 

 do domu a na terasu 

 

Pred lakovaním: 

 v prípade, že sa na starom nátere vyskytujú šupinaté prvky, dôkladne ich 

odstráňte 

 kovové povrchy očistite a naneste antikorózny základný náter 

 odporúčame povrch očistiť vodou a saponátom (napr. saponát na umývanie 

riadu bez prostriedku na ochranu rúk) 

 za účelom zvýšenia priľnavosti produktu k povrchu je vhodné povrch jemne 

trieť jemný brúsny papier s gradáciou 180 - 220 a odmastite (napr. destiláciou, 

acetónom, benzínom). 

 farbu premiešajte 

 nanášajte 1 až 3 vrstvy v intervaloch 2 až 4 hodiny štetcom, valčekom na 

akrylové farby alebo striekaním. Ak chcete dosiahnuť modernejší efekt (hladší 

povrch), každá vrstva po zaschnutí by mala byť potiahnutá jemným brúsnym 

papierom s drsnosťou 220 

 náradie umyte vodou 

 

Balenie: 

 900 ml a 200 ml 

 

Rozloha: 

 10-12 m2 s 1 l s jedným náterom 

 

Farba odporúčaná pre detské hračky a nábytok - v súlade s európskou normou PN-

EN 71-3 

  

 

 

 



TVRDÝ OLEJ NEWCOLOURS 
 

Je dobré vedieť, že profesionálne, moderné drevné oleje sa skladajú z prírodných 

olejov (ľanových semien, priadze) a často obsahujú prísady syntetických živíc a 

rozpúšťadiel. Sú to tieto prísady, ktoré sú zodpovedné za také parametre oleja, 

ako je doba sušenia, viskozita a odolnosť proti povlakovaniu. Bez nich by samotný 

olej bol veľmi málo odolný voči špine, rýchlo by sa degradoval, nechránil by drevo 

pred mechanickým poškodením a akákoľvek rozliata kvapalina by zanechala trvalú 

stopu. Preto pri hľadaní dobrého oleja na nábytok alebo podlahy sa oplatí osloviť 

profesionálne výrobky. Naolejovaný nábytok vyžaduje náležitú starostlivosť a 

obnovu náteru najmenej raz ročne. 

 

Na čo?: 

 tvrdý olej Newcolours je určený na ochranu nábytku, dreva, drevených panelov 

a panelov na báze dreva používaných v interiéri. Vytvára bariéru odolnú proti 

poškriabaniu, teplote a tekutinám používaným v domácnostiach. Má neutrálny 

zápach a je prispôsobený na ľahké nanášanie štetcom. 

 

Spôsob použitia: 

 pri použití oleja na exotické dreviny vyskúšajte rám, aby ste zistili, či je  

kompatibilný s druhmi dreva. 

 drevené povrchy, ktoré sa majú natrieť olejom, by mali byť suché, riadne 

obrúsené a zbavené prachu, bez stopy vosku, laku alebo čistiacich 

prostriedkov. Produkt nanášajte iba na surové drevo. Pred použitím sa musí 

produkt dôkladne premiešať . Výrobok sa nesmie riediť. Vždy vykonajte 

testovacie zafarbenie, aby ste určili súlad odtieňa. Olej aplikujte pomocou 

plochej kefy, handry, špongie alebo valčeka.   

 

Odporúčaný počet vrstiev: 

 2 – 3 

 

Krok za krokom: 

 surové drevo zľahka prikryte brúsnym papierom, aby sa zvýšila priľnavosť 

produktu k podkladu. Tvrdé drevo (napr. Dub) so 100 až 120 brúsnym brúsnym 

papierom, mäkké drevo (napr. Borovica) so 150 brúsnym brúsnym papierom. 

 naneste prvú vrstvu oleja na pripravený povrch a nechajte drevo asi 15 minút 

absorbovať. Po uplynutí tejto doby prebytočný olej krúživým pohybom utrite 

čistou handrou. Nechajte schnúť asi 4 hodiny a potom drevo opäť zľahka natrite 

240 brúsnym papierom, aby ste povrch vyhladili a dôkladne očistili od prachu. 

 naneste druhú tenkú vrstvu a nechajte ešte asi 15 minút. Po uplynutí tejto doby 

prebytočný olej krúživým pohybom utrite čistou handrou. Po min. 4h, aby ste 

skontrolovali, či je olejová vrstva na dreve vhodná, utrite trocha vody na 

vysušenom povrchu. Ak kvapky vody tvoria guľôčky na povrchu, drevo je 

dostatočne nasýtené olejom. Ak sa voda absorbuje alebo kvapky rozliate 

naplocho, naneste ďalšiu vrstvu. 

 na získanie hodvábneho náteru na dotyk je možné povrch vyleštiť bavlnenou 

látkou (bez tabletiek) alebo leštiacim strojom. 



 olej je vrchný náter a nevyžaduje ďalšie ošetrenie. Jemne ich očistite 

navlhčenou textíliou. 

 produkt je na natretom povrchu úplne vytvrdený do 7 dní. Farebné oleje sa 

môžu pred úplným vytvrdnutím znečistiť.  

 nábytok chránený olejom, najmä povrchy vystavené ťažkému vyťaženiu, by sa 

mal naolejovať najmenej raz ročne (nanesený brúsnym papierom a olejom - 

vyššie uvedené pokyny). Ak nie sú k dispozícii žiadne iné prostriedky, ako je 

acetón, benzínová extrakcia, náradie sa môže čistiť veľmi teplou vodou a 

saponátom. 

 

Výťažok: 

 cca 35 m2 1 liter s jedinou aplikáciou (v závislosti na substráte a druhu dreva). 

 

Balenie: 

 200 ml a 900 ml  

 

Farba a olej odporúčané pre detské hračky a nábytok - v súlade s európskou 

normou PN-EN 71-3 

 

 


