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OSVĚDČENÝ POSTUP PRO TRUHLÁŘSKOU VÝROBU: 
 
1    Zásadně je doporučeno provádět povrchovou úpravu 

přímo ve výrobě. Pokud je vyžadována aplikace 
nátěru na místě, pak první a druhá vrstva povrchové 
úpravy by měla být aplikována ve výrobě a finální 
nátěr musí být proveden před tím, než dojde ke styku 
s rozdílnou vlhkostí v místě instalace. 

2   Před aplikací povrchové úpravy musí být dřevo 
Accoya® suché, čisté a zbavené prachu. Toto je 
důležité zejména při aplikaci finálního nátěru štětcem 
na místě. Prosím, věnujte pozornost kapitole 03 
Informačního průvodce dřevem Accoya® o metodách 
měření vlhkosti.

3   Všechny krycí základní nátěry musí obsahovat 
účinnou a dobře aplikovatelnou složku zabraňující 
tvorbě skvrn.

4   Transparentní i tónované nátěrové systémy by měly 
obsahovat účinnou biocidní složku pro ochranu 
dřeva před nežádoucími plísněmi. Dřevo Accoya®  
je přírodním materiálem, a jeho poréznost se může 
lišit. Z tohoto důvodu je vhodné před aplikací nátěru 
provést zkoušku na testovacím vzorku.

5    Ochranný nátěr řezných hran musí být zachován po 
celou dobu výrobního procesu.

6   V Nizozemí a Německu se aplikace základního 
nátěru většinou provádí máčením nebo poléváním. 
Tyto metody jsou účinné pro efektivní aplikace na 
tvarované profily a vytváří kompaktní vrstvu.

7   Metodika a pokyny výrobců povrchových úprav by 
měly být dodržovány s náležitou pozorností, zejména 
se vyvarovat aplikaci nátěru za chladu (obvykle 
by měla být dodržena teplota nad 15°C), dodržení 
stejnoměrné tloušťky nátěru a vhodné metody / 
podmínek sušení.

8   Jednotlivé vrstvy povrchových úprav by měly  
být pečlivě vytvrzeny v rovnovážném prostředí 
z hlediska vlhkosti a teploty v souladu s pokyny 
výrobců nátěrů. To často zahrnuje sušení přes noc 
mezi aplikací jednotlivých vrstev. Kontrola tohoto 
procesu a podmínek je důležitá zejména v zimních 
měsících.

9   Pro zamezení účinků koroze kovových částí je nutné 
tyto kovové části od dřeva Accoya®  dostatečně 
oddělit tak, aby nebyly v přímém kontaktu. Prosím, 
věnujte pozornost kapitole 06 Informačního  
průvodce dřevem Accoya®.

10  Povrchově upravené truhlářské výrobky by měly být 
skladovány dle pokynů výrobců nátěrů. 

ÚVOD

V SOULADU S OSVĚDČENÝMI POSTUPY TRUHLÁŘSKÉ 
PRAXE JE VELMI DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ 
POKYNY PŘI PROVÁDĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 
DŘEVA ACCOYA®. TOTO JSOU TIPY A DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝROBCŮ NÁTĚRŮ.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek 
sníženou kvalitu a životnost provedené povrchové 
úpravy. Vždy se poraďte se svým dodavatelem nátěrů.
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Accsys Technologies nor its group companies, affiliates, officers, employees or advisers accepts 
liability for any defect, damage or loss that may occur to ACCOYA® where such written instructions 
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product produced by a third party and applied to ACCOYA® wood.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA ACCOYA® JSOU 
APLIKOVÁNY PŘEVÁŽNĚ Z ESTETICKÝCH 
DŮVODŮ. GARANTOVANÉ HODNOTY ODOLNOSTI 
PROTI HNILOBĚ, DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM A 
ROZMĚROVÉ STÁLOSTI PLATÍ PRO DŘEVO ACCOYA 
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU I BEZ NÍ.

Vezměte prosím na vědomí: složení povrchových úprav 
se může lišit od každého výrobce a technologické 
postupy aplikací jsou závislé na použitém zařízení a 
požadovaném konečném vzhledu produktu.
Složení povrchových úprav se mohou lišit i podle 
geografických oblastí. I přes vynikající kompatibilitu 
dřeva Accoya®, důrazně doporučujeme před 
volbou typu povrchové úpravy kontaktovat Vašeho 
dodavatele, který má hluboké znalosti a zkušenosti 
se svými produkty a jejich použití v konkrétních 
aplikacích.

Pro další informace a podporu se v první řadě obraťte 
na svého osvědčeného dodavatele povrchových úprav 
nebo navštivte sekci Download na webu  
www.accoya.com pro seznam doporučených 
dodavatelů. V případě potřeby můžete přímo 
kontaktovat oficiálního distributora dřeva Accoya® pro 
Váš region, popřípadě odpovědného technika Accsys 
Technologies na info@accoya.com.

Další související odkazy na accoya.com/downloads:
- System partner coating brochures
- Wood Information Guide
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Více na www.totem-accoya.cz
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Sídlo a korespondenční adresa
ToTEM s.r.o. , kpt. Stránského 989; 
198 00 Praha 9
IČ 25090372  /  DIČ CZ25090372
společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeného u Městského 
soudu v Praze oddíl C vložka 48853

Kancelář a vzorkovna
O2 Aréna; Českomoravská 234/17; 
190 93 Praha 9 - Libeň

Výroba a sklad
areál firmy ToTEM s.r.o., 471 24 
Ralsko - Ploužnice 270

Tel : +420 724742134
e-mail: totem@totem-international.com
web : www.totem-international.com


