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Technický datový list 
 

 

ClassicP

®
P BioLauge 

 
 

Popis  Classic BioLauge se používá k předběžnému louhovacímu ošetření dřeva před olejováním přípravkem 
Classic BaseOil před klasickým čištěním jehličnatého dřeva mýdlem pomocí přípravku Classic BioSoap. 
BioLauge přitom reaguje s přírodními, biologickými složkami dřeva. Po předběžném louhovacím ošetření 
přijímají dřeva Classic BaseOil mimořádně dobře, s Classic BaseOil Color jsou realizovatelné zvláště 
intenzivní barvy. 

 
Na dubu se dosahuje ztmavení a po naolejování starožitného vzhledu. Na jehličnatých dřevech se dosahuje 
ztmavnutí, které odpovídá přirozenému stárnutí působením světla, které je tak provedeno předem a 
minimalizuje další žloutnutí. 

 
Kód Gis: není použitelný. Neobsahuje rozpouštědla. 

 
Stupně lesku  Jako předběžné ošetření nemá Classic BioLauge žádný vliv na lesk. 

 

Zvláštní 
pokyny 

-  Classic BioLauge je leptavý z důvodu vysoké hodnoty pH. Je nutno dbát na ochranu kůže a očí. 
Znečištěné povrchy je nutno neprodleně očistit vodou. 

-  Je nutno provést odborné posouzení vhodnosti podlahy. 
 U povrchů zvláště citlivých na vodu a bobtnání (například vícevrstvé parkety s renovačním 

broušením, staré / přeschlé parkety, křehké nánosy lepidla, ...) je nutno upustit od louhovacího 
ošetření. Pohlcená voda může vést k výrazným bobtnacím efektům a s tím spojeným problémům, 
zvláště při existenci otevřených spár. 

- Při použití Classic BioLauge může docházet k vylouhování olejovitých látek, bránících vysoušení, 
obsažených v tropických dřevech. V takovém případě se po ošetření louhem dřevo důkladně 
omyje čistou vodou a následně okyselí roztokem octa ve vodě v poměru 1:3. Po následném 
usušení je možno provést olejování. 

- Každý druh dřeva reaguje na ošetření louhem charakteristicky. Se dřevem je nutno provést 
předběžnou zkoušku působení. 

- Po ošetření louhem mohou být látky obsažené ve dřevě snadněji rozpuštěny vodou. To může při 
přelakování vodními laky vést k mobilizaci, tvorbě stop po natírání a barevným změnám na překrytí. 

- Louh napadá kovy (lišty, šrouby, hřeby, nečistoty), což může vést k výrazným změnám barvy dřeva. 
- Čištění pracovního nářadí se provádí vodou. 
- Pro dosažení intenzivnějšího účinku je možno po uschnutí ještě jednou použít louh. 

 

Použití  Je nutno dbát na čistý a rovnoměrně obroušený povrch dřeva. Spárovací tmely a impregnaci bránící starší 
povrchové vrstvy je nutno kompletně odbrousit. 
Classic BioLauge se na ošetřovaný povrch dřeva nanáší plošně rovnoměrně louhuvzdorným univerzálním 
válečkem Berger-Seidle nebo nylonovým štětcem ve směru dřeva. 

 
Schnutí Louh při schnutí reaguje se dřevem a v něm obsaženými látkami. Proto se povrch smí dále opracovávat 

nejdříve po 24 hodinách při 23 °C / 50 % relativní vlhkosti. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu je 
nutno počítat s pomalejším schnutím. 

 
Spotřeba Asi 100-120 ml/m² (8-10 m²/l), v závislosti na nanášeném množství. 

 

Skladování / 
doprava 

Při dopravě a skladování v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 24 
měsíců. Otevřené nádoby vždy opět vzduchotěsně uzavřete. 

 

Další odkazy  Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů:  
 Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety 

Čištění a ošetřování lakovaných / olejovaných podlah Značení 
a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list) 
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