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Barva na včelí úly  
Všeobecný popis produktu  
Popis produktu Barva na včelí úly biopin je kvalitní, lazurovací nátěr na dřevo bez obsahu rozpouštědla, 

vyvinutá speciálně pro včelí úly, hmyzí hotely a terária. Čistě přírodní produkt. 
- bez rozpouštědla
- z přírodních surovin
- ochrana proti zešednutí
- bez konzervačních látek
Kvalitní  rostlinné oleje impregnují nové dřevo. Minerální pigmenty dodají pěkný vzhled a
chrání  před předčasným zešednutím dřeva.
Pro tlakově impregnované, neošetřené nebo již naolejované dřevo v exteriérech.
Není vhodné pro dubové dřevo, jakož i pro zapečetěné nebo z jiných důvodů nenasákavé
dřevěné povrchy. Pro zahradní nábytek se doporučuje Olej na zahradní nábytek biopin, resp.
Teakový olej ve spreji biopin.
Přírodní rostlinné oleje, voda, methylcelulóza, emulgátor na rostlinné bázi, minerální
pigmenty, sloučeniny
Světle hnědá, tmavě hnědá, zelená, žlutá, modrá
Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu v suchu a chladu. Chraňte před mrazem.
Neotevřené nejméně 4 roky.
375ml.
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Bezpečnostní pokyny

Cca 0,98 g/ml. 
Cca 50 sekund (DIN‐Becher 3mm) při 20°C. 
Odpadá 
80‐100 ml/m² na nátěr v závislosti na vlastnostech povrchu a savosti podkladu. Savé podklady 
mohou při prvním nátěru vykazovat vyšší spotřebu. 
Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 6-8 hodinách; pro další zpracování raději počkejte 12 
hodin. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a nedostatečné větrání zdržují schnutí a podporují 
tvorbu zápachu. Během zpracování dbejte na dostatečné větrání. Povrchy za začátku 
zatěžujeme jen opatrně.
Obsah VOC podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: Kategorie/subkategorie: A/e. Limitní hodnota 
obsahu VOC: 130 g/l. Maximální obsah VOC: < 1 g/l. Limitní hodnota obsahu těkavých 
organických látek se vztahuje na vodou ředitelné nátěrové hmoty. Maximální obsah těkavých 
organických látek je ve výrobku připraveném k použití. Bezpečnost hraček: Odpovídá DIN‐EN 
71, část 3 o migraci prvků. 
Neošetřené nebo naolejované dřevo, neošetřené, tlakově impregnované nebo jen naolejované 
tvrdé nebo měkké dřevo v exteriérech. Není vhodné pro dřevo bohaté na obsažné látky jako 
např. dub, kaštan, merbau.  
Podklad musí být suchý, odmaštěný a bez prachu.  Drsné nebo již naolejované dřevěné 
povrchy nejdříve pečlivě obrousíme. Staré povrchy důkladně očistíme kartáčem a vodou nebo 
vysokotlakým vodním čističem. Potom necháme dřevo dobře uschnout. Silně zešedlé dřevo 
obrousíme nebo ošetříme Ošeďovačem na teakové dřevo biopin a po uschnutí dobře 
obrousíme, pokud je na dotyk velmi hrubé. U dřeva impregnovaného v tlakovém kotli se mohou 
objevit solné výkvěty - ty odstraníme kartáčem. 
Nanášíme štětcem, stěrkou. Teplota při zpracování by neměla být nižší než 10°C. Před 
upotřebením dobře promícháme.  Barvu na včelí úly biopin nanášíme  v dostatečném množství 
a rovnoměrně ji rozetřeme / uhladíme. Podle savosti dřeva a požadovaného výsledku 
provedeme celkem 2-4 nátěry. Mezi jednotlivými nátěry necháme zaschnout.  
Připraveno ke zpracování, v případě potřeby ředíme vodou 
Ihned po použití vodou popř. čističem na štětce  
Zbytky barvy nebo ředidla se nesmí dostat do odpadních vod nebo do půdy a to ani během 
zpracování! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu se mohou uložit do domovního odpadu; 
prázdné plechovky (bílý plech) patří do správného recyklačního kontejneru.  
Důležité bezpečnostní informace získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu. 

Přírodní barvy mají svůj charakteristický pach způsobený obsahem obsažených rostlinných olejů. Při zpracování zabezpečte dobré 
větrání. Schnoucí oleje se mohou sami vznítit. Proto se tímto produktem znečištěné hadry nesmí zmuchlat, nýbrž před likvidací je 
necháme rozložené uschnout nebo je namočíme do vody. Barevná lazura může v prvních dnech ještě trochu pouštět barvu. 
Stav: květen 2019 

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a praktického použití. Slouží výlučně k informování a  nejsou zárukou výsledku. Uživatel musí 
sám vyzkoušet vhodnost produktu pro  své účely. Záruka výrobce se vztahuje pouze na kvalitu produktu a vylučuje  výslovně chybné užití. Výrobce si vyhrazuje 
změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku.  Stav: leden 2015 
biopin Naturfarben • Linumweg 1‐8 • D‐26441 Jever • Telefon 04461.7575‐0 • www.biopin.de • info@biopin.de 
Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD, s.r.o., Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ), tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638, 
obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz  




