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O nás
Již více než 120 let je Johnstone’s jedním z předních britských výrobců nátěrových
hmot. Díky nejvyšší kvalitě jsou výrobky této značky určené především pro
profesionály a náročné spotřebitele.
Johnstone’s vychází vstříc potřebám malířů a lakýrníků, ale také projektantů a architektů. Komplexní řada vysoce
kvalitních produktů Johnstone’s je navržena tak, aby naplnila všechny jejich požadavky.
Výroba veškerého sortimentu je akreditována podle ISO 9001 a ISO 14001. Všechny produkty jsou navíc vyráběny
podle systému kvality schváleného Britským úřadem pro normalizaci (BSI).
Johnstone’s stojí v čele technologického vývoje a inovací v oblasti barev, průběžně vyhodnocuje a monitoruje
trh a nabízí širokou škálu výrobků v tisících barevných odstínech. I díky tomu zůstává na špičce mezi dodavateli
prémiových nátěrových hmot nejen v Británii, ale i v České republice.
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Produktová řada na bázi nové technologie vodou ředitelných barev
s certifikací ochrany životního prostředí i zdraví a akreditací EU Ecolabel.

Řada dekorativních produktů určených zejména pro profesionály. Zahrnuje
materiály na všechny druhy povrchů. Profesionálové v této řadě najdou vše,
co pro svou práci potřebují.

V rámci této řady nabízí Johnstone’s speciální produkty s vyšším účinkem pro
specifické podklady. Naleznete zde například antibakteriální nebo podlahové
nátěry.

Produktová řada pro špičkovou ochranu a dekoraci dřeva, která kombinuje
novou technologii vodou ředitelných nátěrů s tradičními recepturami.

Produktová řada speciálně vyvinutá pro ochranu exteriérů budov splňující
nejvyšší nároky profesionálů působících v tomto oboru.
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O našich barvách
Johnstone´s je jedna z mála značek, která nabízí extrémně širokou škálu barevných
odstínů. Vyspělý systém tónování umožňuje, že téměř všechny výrobky Johnstone´s
jsou k dispozici ve více než 20 000 barevných odstínech.
Nabízené barevné odstíny pravidelně aktualizujeme tak, abychom zohledňovali tržní trendy a nabízeli zákazníkům
odstíny, které skutečně chtějí.
Máme širokou škálu barevných kombinací vytvořených tak, aby byl výběr barvy jednodušší než kdykoli dříve. K tomu
přispívá také náš zcela nový katalog produktů i naše inovativní aplikace ColourMate pro chytré telefony.
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O značce ecological

Johnstone´s se dlouhodobě věnuje ochraně
životního prostředí. V souladu s tímto záměrem
jsme vytvořili samostatnou řadu označovanou jako
“Ekologická řešení” (Ecological Solutions).
Tato řada zahrnuje výrobky, jejichž dopad na životní prostředí byl
nezávisle otestován a ověřen, takže se nyní může pochlubit uznávanou
akreditací Ecolabel EU.
Všechny výrobky této řady zachovávají i při dodržení přísných
ekologických standardů vysokou kvalitu a vlastnosti, na které si malíři
a lakýrníci za léta používání již zvykli. Volbou těchto výrobků je tak
možné pomoci životnímu prostředí, a zároveň získat stejně kvalitní
materiál jako dřív, bez vyšších nákladů.
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Oddanost

udržitelné

budoucnosti
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O našich službách
Johnstone’s poskytuje poradenské a konzultační služby, které pomáhají zákazníkům
s řešením neustále rostoucích legislativních, technických a estetických nároků
i nároků na ochranu životního prostředí.

Technická stránka – Na nás se můžete spolehnout
Školení – Vysoký smysl pro hodnotu ve všem, co děláme
Podpora – Duch důvěrnosti a blízkosti
Barva – Vyladěná barevná schémata a poradenství

Máte-li nějaké dotazy nebo potřebujete-li technické informace ohledně kteréhokoli z produktů Johnstone’s, spojte
se s našimi specialisty na bezplatné infolince 800 10 10 00
(Po – Pá od 8:00 do 18:00 hod.), případně na e-mailu: johnstones.cs@ppg.com
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Podělíme

se s vámi o naše

zkušenosti

O našem sponzoringu

Věděli jste, že Johnstone’s sponzoruje fotbalové turnaje? Již od září roku 2006 se
spolu utkávají jednotlivé týmy fotbalové ligy v rámci Johnstone’s Paint Trophy.
Díky značce Johnstone´s tak mají britští fanoušci již přes osm sezón barevných vzpomínek na tuto krásnou hru.
Turnaje se účastní 48 klubů z první a druhé ligy a je rozdělen na severní a jižní regionální oblasti – konají se tedy derby,
ze kterých jsou účastníci a návštěvníci doslova nadšení.
Každá sezóna Johnstone’s Paint Trophy vrcholí finálovým zápasem konaným na stadiónu ve Wembley, což je událost,
na níž fotbaloví fanoušci dlouho vzpomínají.
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Interiérové barvy
Výběr a aplikace materiálů pro nátěr
stěn a stropů je v každém projektu
zásadním
faktorem
úspěchu.
Proto Johnstone’s nabízí výběr
z interiérových i antibakteriálních
barev tónovatelných do široké škály
barevných odstínů.
Na čele této kategorie je Covaplus Vinyl Matt,
omyvatelná vinylová interiérová barva, která je
součástí „ekologické“ řady Ecological Solutions.
Ovšem i tak si můžete být jisti, že se jedná o nátěr
s vynikající krycí schopností. Johnstone’s nabízí
Covaplus Vinyl Matt ve více než 20 000 odstínech jako
součást moderního systému tónování CMS 2010, což
jej činí nepostradatelným produktem, který přetváří
i ten nejobyčejnější domácí anebo pracovní prostor
na místo plné barev a energie.
Zejména ve zdravotnických zařízeních, ale i ve školách
a školkách nebo domácnostech obývaných malými
dětmi, starými nebo nemocnými lidmi či domácími
zvířaty, je důležité omezovat šíření bakterií, které
mohou způsobovat infekce, a proto jsou v této oblasti
první volbou antibakteriální produkty Johnstone’s.
Díky technologii aktivních iontů stříbra představují
tyto nátěry ideální řešení pro všechny vnitřní povrchy
se zvýšenými požadavky na hygienu.
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Interiérové barvy
Covaplus Vinyl Matt - Omyvatelná vinylová barva
Vlastnosti
• Atraktivní matný vinylový povrch s dekorativními i ochrannými vlastnostmi.
• Zakrývá nedostatky a vytváří omyvatelný povrch.
• Vynikající krycí schopnost a barevná stálost.

Charakteristika
Covaplus Vinyl Matt je vysoce kvalitní vinylová emulze určená pro vnitřní prostory,
na stěny a stropy. Vytváří trvanlivý, omyvatelný a matný povrch odolný vůči UV
záření, který se lehce udržuje a rychle schne. Nátěr má samopenetrující vlastnosti
- sjednocuje rozdílnou savost různorodých materiálů.

Použití
Á
VYLEPŠEN
A
R
U
T
RECEP

Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, sádrokarton, cementovou omítku
a cihlové zdivo v interiéru. Uplatní se také při nátěrech dřeva a kovu ve vnitřním
prostředí.

Škála barev
Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích
centrech Johnstone´s.

Vydatnost
Průměrně 12 – 14 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 1 – 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 2 – 4 hodiny.

Balení (L)
1 / 2,5 / 5 / 10

2-4
hod
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Interiérové barvy
Jonmat Premium Contract Matt- Paropropustná interiérová barva
Vlastnosti
• Prémiová matná barva s výbornou krycí schopností a částečnou
otěruvzdorností.
• Speciálně vyvinuta pro nátěry nových omítek, protože umožňuje podkladu
dýchat.
• Výhodná kombinace kvality a úspornosti.

Charakteristika
Jonmat Premium Contract Matt je vysoce kvalitní, a i přesto úsporná matná emulze
určená do vnitřních prostorů na stěny a stropy. Mimořádně snadná aplikace,
vynikající kryvost a paropropustnost ji předurčuje jako ideální volbu pro nátěry
velkých ploch nových omítek nebo sádrokartonu v novostavbách.

Použití
Vhodná na nové i starší omítky, obkladové desky, beton, sádrokarton, cementovou
omítku a cihlové zdivo v interiéru.

Škála barev
Brilantní bílá.
*bázi L je možné dodat na objednávku

Vydatnost
Průměrně 12 – 14 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 1 – 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 2 – 4 hodiny.

Balení (L)
5 / 10*
*je možné dodat na objednávku
2-4
hod
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Interiérové barvy
Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell - Antibakteriální pololesklá barva
Vlastnosti
• Aktivně potlačí množení více než 150 druhů škodlivých bakterií.
• S osvědčenou technologií stříbrného iontu.
• Tvrdý, omyvatelný a pololesklý povrch ideální do prostor s vyššími nároky
na hygienu.

Charakteristika
Anti Bacterial Acrylic Eggshell je vysoce účinná antibakteriální barva na bázi
akrylové pryskyřice, určená do interiéru se zvýšenými požadavky na hygienu
a čistotu. Tato barva byla vyvinuta na bázi stříbrného iontu, který zabraňuje
množení MRSA, E.Coli a dalších 150 druhů bakterií a následným infekcím. Vytváří
tvrdý a omyvatelný povrch ideální do prostor, které jsou vystavené častému
umývání a čištění.

Použití
Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, cementovou omítku a cihlové zdivo
v interiéru.

Škála barev
Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích
centrech Johnstone´s.

Vydatnost
Průměrně 12 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 3 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 hodiny.

Balení (L)
5
3-4
hod
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Interiérové barvy
Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt - Antibakteriální matná barva
Vlastnosti
• Aktivně potlačí množení více než 150 druhů škodlivých bakterií.
• S osvědčenou technologií stříbrného iontu.
• Tvrdý, omyvatelný a matný povrch ideální do prostor s vyššími nároky
na hygienu.

Charakteristika
Anti Bacterial Acrylic Matt je vysoce účinná antibakteriální barva na bázi akrylové
pryskyřice, určená do interiéru se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Tato
barva byla vyvinuta na bázi stříbrného iontu, který zabraňuje množení MRSA, E.Coli
a dalších 150 druhů bakterií a následným infekcím. Vytváří tvrdý a omyvatelný
povrch ideální do prostor, které jsou vystavené častému umývání a čištění.

Použití
Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, cementovou omítku a cihlové zdivo
v interiéru.

Škála barev
Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích
centrech Johnstone´s.

Vydatnost
Průměrně 12 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 3 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 hodiny.

Balení (L)
5
3-4
hod
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Barvy na kov a dřevo
Nátěry na kov a dřevo pomáhají
chránit povrchy okolo nás. Zároveň
si jejich volbou vlastně hrajeme
s designem. Proto je důležité, aby si
mohl zákazník vybrat nejen ze široké
nabídky produktů Johnstone´s, ale
i z mnoha barevných odstínů.
Johnstone’s navíc nabízí nepřekonatelný výběr nejen
barev, ale i finálního vzhledu od jemného saténového
lesku až po lesk vysoký.
Kovové povrchy trpí rezivěním, je tedy důležité vybrat
produkt speciálně vytvořený tak, aby chránil zvolený
povrch, a zároveň dosáhl požadované estetické
úrovně.
Složení nátěrů Johnstone´s umožňuje rychlé
a jednoduché nanášení, přitom ovšem zajišťuje
výbornou ochranu před korozí a vysokou kvalitu
povrchu.
Všichni profesionální malíři a lakýrníci vědí, jak
důležité je správné použití základových nátěrů pro
celkový výsledek. Nanesení základového nátěru zajistí
lepší přilnavost nátěru k podkladu, zvyšuje odolnost
a poskytuje dodatečnou ochranu natíraného povrchu.
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Barvy na kov a dřevo
Eggshell - Vrchní barva s hebvábným leskem
Vlastnosti
• Tradiční oblíbená syntetická barva na bázi vysoce kvalitní alkydové
pryskyřice.
• Odolná vůči kondenzaci vody.
• Vytváří hladký, omyvatelný a vysoce odolný povrch.

Charakteristika
Eggshell je vysoce kvalitní rozpouštědlový pololesklý nátěr, který vytváří tvrdý,
trvanlivý a dokonale slitý povrch odolný vůči kondenzaci vody. Lehce se aplikuje
a je vhodný na dřevo, radiátory a kovové povrchy v interiéru.

Použití
Vhodný na dřevo a kov jako dveře, okenní rámy, radiátory nebo sokly zejména
v interiéru.

Škála barev
Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích
centrech Johnstone´s.

Vydatnost
Průměrně 18 - 20 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)
1 / 2,5 / 5

16-24
hod
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Barvy na kov a dřevo
Professional Gloss - Vrchní lesklá barva
Vlastnosti
• Prémiová vrchní lesklá barva do interiéru a exteriéru.
• Na bázi vysoce kvalitní a trvanlivé alkydové pryskyřice.
• Vynikající krycí schopnost.

Charakteristika
Professional Gloss je rozpouštědlový nátěr na bázi alkydové pryskyřice s výbornými
aplikačními vlastnostmi, vhodný do interiéru a exteriéru, na většinu dřevěných
a kovových povrchů. Vytváří odolný, omyvatelný a vysoce lesklý nátěr s vynikající
krycí schopností a trvanlivostí.
Spolu s podkladovou barvou Professional Undercoat tvoří „Gloss systém”, který
maximalizuje kvalitu vzhledu a trvanlivost nátěru.

Použití
Vhodná na dřevěné a kovové povrchy jako dveře, okenní rámy, nábytek anebo
sokly v interiéru i exteriéru.

Škála barev
Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích
centrech Johnstone´s.

Vydatnost
Průměrně 16 - 18 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)
1 / 2,5 / 5

16-24
hod
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Barvy na kov a dřevo
Wood Primer - Základní barva na dřevo
Vlastnosti
• Základní barva na bázi alkydové pryskyřice pro čisté a neošetřené dřevo.
• Vhodná do interiéru i exteriéru.
• Vytváří ideální povrch pro aplikaci podkladové barvy.

Charakteristika
Wood Primer je základní rozpouštědlová barva na alkydové bázi pro tvrdé
(nemastné) a měkké neošetřené dřevo s vynikající krycí schopností, trvanlivostí
a pevností. Je určená pro vnější i vnitřní prostředí. Vytváří ideální povrch pro
aplikaci Professional Undercoat.

Použití
Vhodný na měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku v interiéru i exteriéru, např. dveře,
okenní rámy, nábytek, sokly apod.

Škála barev
Bílá

Vydatnost
Průměrně 11 - 13 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)
1 / 2,5 / 5

16-24
hod
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Barvy na kov a dřevo
Professional Undercoat - Podkladová barva
Vlastnosti
• Podkladová barva na bázi alkydové pryskyřice do interiéru i exteriéru.
• Má vynikající krycí schopnost, zalévá drobné nerovnosti povrchu a působí
částečně jako plnič.
• Vytváří dokonalý podklad pro vrchní nátěrovou hmotu s vysokým leskem.

Charakteristika
Professional Undercoat je vysoce kvalitní rozpouštědlová podkladová barva
vhodná na úpravu dřevěného a kovového povrchu v interiéru i exteriéru. Výborně
přilne k materiálu a má vysokou krycí schopnost. Vytváří hustý pevný film, vhodný
na broušení a zahlazení nedokonalostí povrchu. Vynikající základ pod Professional
Gloss.

Použití
Vhodný na dřevo a kov jako dveře, okenní rámy, nábytek nebo sokly.

Škála barev
Brilantní bílá

Vydatnost
Průměrně 16 - 18 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin..

Balení (L)
1 / 2,5 / 5

16-24
hod
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Nátěry a laky na podlahy
Výběr správného produktu je
u podlahových nátěrů a laků naprosto
zásadní, protože jen tak lze dosáhnout
vyváženosti
mezi
praktičností,
bezpečností a kvalitou povrchu.
Škálu podlahových nátěrů Johnstone’s vede produkt
Flortred, protiskluzová barva na podlahy. Tento
pololesklý nátěr zabraňující uklouznutí je odolný
vůči mírným chemikáliím, vodě, oleji a mazivu,
takže je ideální k použití na betonových, ocelových
a dřevěných podlahách v oblastech s velkým rizikem
uklouznutí, jako jsou dveřní průchody, chodby, rampy
a schody.
Další kategorií jsou protiskluzové bezbarvé
podlahové laky Johnstone’s na dřevěné podlahy, které
nabízejí širokou škálu atraktivního finálního vzhledu
od jemného saténového efektu až po vysoký lesk.
V nabídce jsou také vysoce odolné rozpouštědlové
laky a vodou ředitelné rychleschnoucí laky na bázi
polyuretanu.
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Nátěry a laky na podlahy
Flortred - Barva na podlahy
Vlastnosti
• Odolná vůči středně silným chemikáliím, vodě a mastnotě.

Charakteristika
Flortred je rozpouštědlová pololesklá barva na podlahy, která je odolná vůči
středně silným chemikáliím, vodě, olejům a mastnotě. Vhodná do prostor se
středním zatížením (chodci, vozidla, příp. vysokozdvižné vozíky).

Použití
Určená jen na podlahy z betonu, oceli a dřeva v interiéru.

Škála barev

Black *
Černá

Dark Green *
Tmavě zelená

Dark Grey
Tmavě šedá

Princess Grey
Světle šedá

Safety Yellow *
Výstražná žlutá

Sherwood
Green *
Sherwood
zelená

Safety Red *
Výstražná
červená

Safety Blue *
Výstražná modrá

Tile Red *
Cihlová červená

White *
Bílá

* Je možné dodat na objednávku.
Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.

Vydatnost
Průměrně 11 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 – 24 hodin.

Balení (L)
2,5 / 5

16-24
hod
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Nátěry a laky na podlahy
Floor Varnish - Alkyduretanový podlahový lak
Vlastnosti
• Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
• Odolný vůči působení tepla, čisticím prostředkům, škrábancům a skvrnám.
• Vytváří pevný a zároveň pružný povrch, ideální hlavně na často zatěžované
prostory.

Charakteristika

ATEST NAST
UZNO

PROTISKL

Floor Varnish je alkyduretanový podlahový lak speciálně určený na všechny
dřevěné i korkové podlahy v interiéru. Vytváří pevný a zároveň pružný ochranný
povrch v lesklém i saténovém provedení, který zvýrazňuje přirozenou krásu
a strukturu dřeva. Je vhodný hlavně na často zatěžované prostory. Je odolný vůči
působení tepla, běžným čisticím prostředkům, škrábancům a skvrnám. Má dobré
protismykové vlastnosti.

Použití
Vhodný na všechny druhy dřevěných a korkových podlah v interiéru.

Škála barev
Bezbarvý saténový (satin) a lesklý (gloss).

Vydatnost
Průměrně 17 m2 z 1 litru laku v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 – 24 hodin.
Povrch nepoužívejte až do úplného zaschnutí.

Balení (L)
2,5 / 5

16-24
hod
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Nátěry a laky na podlahy
Quick Dry Polyurethane Floor Varnish - Rychleschnoucí podlahový lak
Vlastnosti
• Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
• Odolný vůči poškrábání.
• Vytváří tvrdý a trvanlivý povrch.

Charakteristika
Quick Dry Polyurethane Floor Varnish je vodou ředitelný rychleschnoucí podlahový
lak, který byl speciálně vyvinutý pro všechny dřevěné podlahy v interiéru, včetně
korkových. Nátěr je pevný a odolný, zvýrazňující přirozenou krásu a strukturu
dřeva v lesklém nebo saténovém provedení. Je vhodný i na předem natírané
a ošetřené dřevěné povrchy. Povrch je odolný vůči poškrábání.

ATEST NAST
PR

OTISKLUZNO

Použití
Vhodný na všechny druhy dřevěných a korkových podlah v interiéru.

Škála barev
Bezbarvý saténový (satin) a lesklý (gloss).

Vydatnost
Průměrně 18 m2 z 1 litru laku v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 1 hodinu, nanášení dalších vrstev za 2 – 4 hodiny
v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Povrch nepoužívejte až do úplného
zaschnutí, tj. vyčkejte 16 - 24 hodin.

Balení (L)
2,5 / 5

2-4
hod
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Lazury a laky na dřevo
Produktová
řada
Johnstone’s
Woodworks vychází ze 100 let
zkušeností a zároveň využívá moderní
technologie. Zahrnuje tak vysoce
kvalitní lazury, laky a oleje, díky nimž
dosáhnete při nátěrech dřevěných
povrchů profesionálních výsledků.
Řadu Johnstone’s Woodworks tvoří dva špičkové
systémy určené pro maximální ochranu dřeva a jeho
konečnou úpravu.
Systém navržený pro interiéry nabízí vysokou
ochranu dřevěným povrchům, které jsou vystaveny
každodennímu zatížení, jako jsou například podlahy,
nábytek nebo třeba zábradlí, které by se slabou
ochranou nebo bez ní vypadaly brzy zašedle
a opotřebovaně.
Johnstone’s vyvinul také ucelený systém produktů
pro exteriér, který přináší kompletní ochranu dřeva
před UV zářením, nepříznivými povětrnostními vlivy
a mechanickým opotřebením, a který tak natřeným
plochám zajišťuje na dlouhou dobu krásný vzhled.
Řada výrobků pro exteriér pomáhá dřevo chránit
i v extrémních podmínkách od zastíněných, vlhkých
oblastí až po suché regiony se silným slunečním
zářením.
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Lazury a laky na dřevo
Satin Woodstain - Silnovrstvá rozpouštědlová lazura
Vlastnosti
• Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
• Odolná vůči UV záření, praskání a olupování.
• Vytváří hladký, mikroporézní povrch se sametovým vzhledem.

Charakteristika
Satin Woodstain je rozpouštědlová silnovrstvá lazura, speciálně určená na hladké
dřevěné povrchy, kde vytváří pevný, dobře přilnavý, hladký a pružný mikroporézní
film. Zvýrazňuje přirozenou krásu a strukturu dřeva. Odolná vůči nepříznivým
povětrnostním vlivům, UV záření, praskání a olupování. Předpokládaná životnost
a ochrana je 5 let.

Použití
Vhodná na měkké i tvrdé dřevo jako dveře, okna, podbití, zahradní nábytek, hlavně
v exteriéru, ale také v interiéru.

Škála barev
Viz vzorník na další dvojstraně.

Vydatnost
Průměrně 15 m2 z 1 litru lazury v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 3 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)
0,75 / 2,5 / 5

16-24
hod
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Lazury a laky na dřevo
Classic Matt Woodstain - Tenkovrstvá rozpouštědlová lazura
Vlastnosti
• Dlouhodobě chrání a odolává povětrnostním vlivům.
• Odolná vůči praskání, olupování a UV záření.
• Proniká hluboko do struktury dřeva a zvýrazňuje jeho krásu.

Charakteristika
Classic Matt Woodstain je syntetická tenkovrstvá lazura speciálně vyvinutá
pro snadnou údržbu ochranných nátěrů na řezivu i na hladce opracovaném
dřevě. Ideální je i na nové nebo neošetřené dřevo, kde vytváří luxusně matný
mikroporézní film, odolný vůči vzduchovým bublinám a následnému praskání
a olupování nátěru. Je vhodné ji použít také jako součást systému se silnovrstvou
lazurou Satin Woodstain, kde zajišťuje spolehlivou ochranu dřeva po dobu 5 let.

Použití
Vhodná na hrubě opracované nebo hladké dřevo, jako terasy, krovy, zahradní
nábytek, podbití, podhledy, pergoly, altány, oplocení, dveře, okna apod., hlavně
v exteriéru, ale i v interiéru.

Škála barev
Viz vzorník na další dvojstraně.

Vydatnost
Průměrně 15 m2 z 1 litru lazury v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 2 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 16 – 24 hodin.

Balení (L)
0,75 / 2,5 / 5

16-24
hod
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Lazury a laky na dřevo
HOTOVÉ ODSTÍNY

Clear - bezbarvý

Light Oak - dub světlý

Antique Pine - borovice antik

Redwood - sekvoj

Walnut - ořech

Mahogany - mahagon

Medium Oak - dub střední

Teak - teak

Jacobean Oak
dub jakobínský

Pine - borovice

Rosewood - růžové dřevo

SW06 eben*

SW01 dub přírodní

SW07 jasan

SW10 buk

SW02 oliva

SW11 cedr

SW03 ořech světlý

SW08 borovice severská

SW12 kaštan

SW04 dub

SW09 modřín

SW13 javor

SW05 ořech lískový

SW14 topol

SW24 lípa

SW33 modř ledová

SW15 jedle

TÓNOVANÉ ODSTÍNY
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Lazury a laky na dřevo
TÓNOVANÉ ODSTÍNY

SW25 levandule

SW34 akvamarín

SW16 smrk

SW26 višeň

SW35 modř světlá

SW17 bříza

SW27 purpur

SW36 modř inkoustová

SW18 olše

SW28 lila

SW37 modrý

SW19 akát

SW29 fialový

SW38 tyrkys

SW20 červený (i)

SW30 zeleň lesní

SW21 bordó

SW31 zelený

SW40 teak světlý

SW22 švestka světlá

SW32 zeleň borovicová

SW41 šeď kouřová

SW39 modř safírová

SW23 švestka tmavá

SW43 šeď ocelová

SW42 oliva tmavá

(i) pouze do interiéru
* dostupný pouze v tónovacím systému a nebo na objednávku jako hotový odstín
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Lazury a laky na dřevo
Shed & Fence Treatment - Ochranná lazura na chaty a ploty
Vlastnosti
• Barevná stálost po dobu 3 let.
• Vodoodpudivá a odolná vůči UV záření.
• Ochrana před UV zářením.

Charakteristika
Shed & Fence Treatment je speciální přípravek s vysokou odolností vůči
povětrnostním podmínkám, určený na ochranu a dekoraci hrubě opracovaného
i hladkého dřeva v exteriéru. Vytváří vodoodpudivý povrch, odolný vůči
vyblednutí s 3letou barevnou stálostí. Chrání dřevo proti UV záření. Neškodí
zvířatům a rostlinám.

Použití
Vhodný do exteriéru na ploty, pergoly, ohrady a veškeré dřevěné konstrukce.

Škála barev
Ebony*
Eben

Rustic Red
Červeň rustikální

Vydatnost

Light Brown
Hněď světlá

Green*
Zeleň

Dark Oak
Dub tmavý

Dark Chestnut
Kaštan tmavý

Acorn Gold
Žalud zlatý

Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.
* je možné dodat na objednávku

Průměrně 6 m2 na řezivu a 12 m2 na hladce opracovaném dřevě z 1 litru lazury
v závislosti na povaze a poréznosti dřeva.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 2- 4 hodiny.

Balení (L)
5
2-4
hod
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Lazury a laky na dřevo
Quick Dry Opaque Wood Finish - Rychleschnoucí krycí lazura
Vlastnosti
Renovace odstínu dřeva
původní tmavý odstín

• Vytváří mikroporézní, jemně saténový povrch.
• Odolná vůči vodě a UV záření po dobu 4 let.
• Zakrývá nedostatky dřeva a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu.

Charakteristika
White - Bílá

nový odstín

Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.

Quick Dry Opaque Wood Finish je rychleschnoucí krycí lazura na bázi alkydové
a akrylátové emulze, vhodná především do exteriéru, kde spolehlivě ochrání
dřevěné povrchy po dobu 4 let. Vodou ředitelné složení lazury umožňuje použití
i v interiéru, kde lazura rychle schne a nezapáchá. Kromě dekorační a ochranné
funkce má i funkci renovační – bílá varianta pomůže zesvětlit tmavý odstín
na světlejší.

Použití
Vhodná na hladké i hrubě opracované dřevo jako zahradní nábytek, podbití,
podhledy, přístřešky, krovy, štíty, oplocení, dveře, okna apod. hlavně v exteriéru,
ale i v interiéru.

Škála barev
White
Bílá

Rustic Oak
Rustikální dub

Burnt Walnut
Pálený ořech
Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.

Vydatnost

Průměrně 6 m2 na řezivu a 12 m2 na hladce opracovaném dřevě z 1 litru lazury
v závislosti na povaze a poréznosti dřeva.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 2 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 hodiny.

Balení (L)
2,5

4

hod
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Lazury a laky na dřevo
Teak Oil - Teakový napouštěcí olej
Vlastnosti
• Dodává zvětralému dřevu přírodní olej a přirozenou krásu.
• Ochraňuje dřevo před vysušením, zdeformováním a štěpením.
• Neuzavírá póry a dřevo nepraská.

Charakteristika
Teak Oil je speciálně vybraná směs modifikovaných přírodních olejů a vosků.
Používá se na udržení neošetřených dřevěných povrchů v interiéru i exteriéru, ze
kterých zvětraly přírodní oleje. Ochraňuje dřevo před vysušením, zdeformováním
a štěpením. Vhodný i na exotické dřeviny a tvrdé dřevo. Dodává dřevu přírodní
olej, neuzavírá jeho póry a dřevo díky tomu nepraská.

Použití
Vhodný na všechny druhy hladkých dřevěných povrchů, hlavně na zahradní
nábytek, pergoly a altánky, dveře, okenní rámy a terasy v exteriéru.

Škála barev
Bezbarvá

Vydatnost
Průměrně 15 - 20 m2 z 1 litru v závislosti na povaze a savosti dřeva.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 3 hodiny, nanášení dalších vrstev je možné za 2 dny.
Doba schnutí se prodlužuje v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.

Balení (L)
0,5

48
hod
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Lazury a laky na dřevo
Polyurethane Varnish - Polyuretanový lak
Vlastnosti
• Nežloutne a odpuzuje nečistoty.
• Odolný vůči běžným čisticím prostředkům.
• Vytváří tvrdý a trvanlivý povrch.

Charakteristika
Polyurethane Varnish je tradiční polyuretanový lak, který zanechává tvrdý
a trvanlivý povrch v lesklém nebo saténovém provedení. Lze použít na nové, ale
i již natírané dřevo v interiéru. Je odolný vůči běžným čisticím prostředkům.

Použití
Vhodný na dveře, okna, nábytek a všechny hladké dřevěné povrchy v interiéru.

Škála barev
Bezbarvý saténový (satin) a lesklý (gloss).

Vydatnost
Průměrně 17 m2 z 1 litru laku v závislosti na poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 – 24 hodin.
Povrch nepoužívejte až do úplného zaschnutí.

Balení (L)
0,75 / 2,5 / 5*
*je možné dodat na objednávku

16-24
hod
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Lazury a laky na dřevo
Heavy Duty Yacht Varnish - Lodní lak s UV ochranou
Vlastnosti
• Ideální na okenní rámy a dveře v exteriéru.
• Vytváří trvanlivý, velmi pružný nátěr, který se přizpůsobí dřevěnému
povrchu.
• Odolný vůči UV záření.

Charakteristika
Heavy Duty Yacht Varnisht je vysoce lesklý bezbarvý lak, speciálně určený na
všechny druhy hladkých dřevěných povrchů, hlavně na dveře a okenní rámy
v exteriéru. Vytváří trvanlivý, velmi pružný film, který se přizpůsobí dřevěnému
povrchu a odolává UV záření.

Použití
Vhodný na všechny druhy hladkých dřevěných povrchů, hlavně na dveře a okenní
rámy v exteriéru.

Škála barev
Bezbarvý lesklý (gloss).

Vydatnost
Průměrně 15 m2 z 1 litru laku v závislosti na poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 – 24 hodin.

Balení (L)
0,75 / 2,5 / 5*
*je možné dodat na objednávku

16-24
hod
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Fasádní barvy
Škála fasádních nátěrů Johnstone´s
Stormshield byla vyvinuta tak, aby
dokonale zvládla náročnou ochranu
exteriérů budov. Vyhovuje zásadnímu
požadavku kladenému na vnější
nátěr, tzn. zajišťuje ochrannou bariéru
povrchu, která odolá i těm nejhorším
povětrnostním podmínkám a jejich
dlouhodobému vlivu.
Chátrání vnějších částí budov je způsobeno všemi
druhy znečištění, jež způsobují nevratná poškození
povrchu. Nátěry Johnstone’s Stormshield jsou
vytvořené tak, aby chránily před:
•
•
•
•

UV zářením
hromaděním prachu
plísněmi a houbami
karbonizací

Produkt Johnstone’s Stormshield Smooth Masonry –
akrylátová fasádní barva má osvědčení BBA (British
Board of Agreement). To znamená, že tento produkt
prošel přísným nezávislým testováním a obdržel
garanci očekávané minimální životnosti na úrovni 15
let.
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Fasádní barvy
Stormshield Smooth Masonry - Akrylátová fasádní barva
Vlastnosti
• Dlouhodobá životnost natíraného povrchu.
• Vysoce kvalitní, voděodolná emulze s vynikající barevnou stálostí.
• Vytváří odolný, nenasákavý a hladký povrch.

Charakteristika
Stormshield Smooth Masonry je vodou ředitelná fasádní barva na bázi akrylové
pryskyřice, určená pro vnější použití. Vytváří trvanlivý matný a hladký povrch,
který má vynikající stálobarevnost a dlouhodobou životnost. Je mimořádně
odolný vůči pronikání vody a vlhkosti z vnějšího prostředí, ale také vůči znečištění
a ekologickému zatížení v exteriéru.

Použití
Vhodná na beton, cementovou omítku, cihlové, kamenné a tvárnicové zdivo
a hrubou omítku.

Škála barev
Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích
centrech Johnstone´s.

Vydatnost
Průměrně 9 - 11 m2 z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí
Nátěr je suchý na dotek za 1 – 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 – 6 hodin.

Balení (L)
5* / 10*
*je možné dodat na objednávku

4-6
hod
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Všeobecné informace
Doporučení pro aplikaci stříkací technikou
V popisu jednotlivých produktů Johnstone’s v tomto katalogu, a také na etiketách všech balení, najdete doporučené vhodné
způsoby aplikace. Kromě nanášení štětcem, případně válečkem, je možná také aplikace stříkáním. V zásadě existují dva způsoby
stříkání, a to konvenční a bezvzduchové.
Konvenční stříkání je nejznámější. Využívá stlačený vzduch na rozprašování nátěru pomocí stříkací pistole. I když dosažený ﬁnální
vzhled je u většiny nátěrů dobrý, je tento postup dost zdlouhavý a dochází při něm k plýtvání materiálem. Nejúčinnější je při
složitých dílech, jako jsou starší litinové radiátory a žaluziové dveře. Při konvenčním stříkání se používá vzduchový kompresor (min.
výkon 110 l/min., tlak 0,27 MPa) spolu s tlakovou nádobou, hadicemi a stříkací pistolí.
Způsob nanášení známý jako bezvzduchový (airless) se používá již několik let, a proto by jej měla znát většina aplikačních ﬁrem
a profesionálních malířů a lakýrníků. Aplikace vysokotlakým stříkacím zařízením zaručuje rychlost a kvalitu nátěrového systému
Johnstone’s.

Konvenční stříkání
Produkty Johnstone’s označené jako vhodné pro nanášení stříkáním nebo konvenčním stříkáním je možné aplikovat následovně:

VODOU ŘEDITELNÉ PRODUKTY
Pro dosažení co nejlepšího výsledku vyžaduje většina vodou ředitelných produktů ředění čistou vodou nejvíce do 10 %. Použijte
tlakovou nádobu běžného typu s hydraulickým tlakem cca 170-275 kPa, stříkací pistoli s průměrem 1,8 nebo 2,5 mm a vhodný
vzduchový uzávěr s tlakem vzduchu 170-410 kPa.

ROZPOUŠTĚDLOVÉ PRODUKTY
Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nedoporučujeme rozpouštědlové nátěry aplikovat stříkáním.

LAKY
Pro dosažení co nejlepšího výsledku doporučujeme ředění až do 10 % příslušným ředidlem. Používejte vzduchový kompresor,
který produkuje min. 220 l/min. a tlak 0,7 MPa.
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Všeobecné informace
Bezvzduchové stříkání
Výrobky Johnstone´s označené jako vhodné na nanášení stříkáním nebo bezvzduchovým stříkáním je možné aplikovat následovně:
Používejte velikost jehly a tlak kapaliny podle doporučení v návodu. Šířka stříkaného louče se má pohybovat mezi 15 a 30 cm.
Zařízení pro bezvzduchové stříkání musí být schopné dodávat min. 750 ml/min. Všechny výrobky před použitím důkladně
promíchejte, a když to vyžaduje teplota okolí, nařeďte podle druhu nátěru až do 5 % čistou vodou, nebo až do 2 % ředidlem White
Spirit.

Doporučení pro nanášení bezvzduchovým stříkáním
Vodou ředitelné barvy
Velikost trysky
(tis. palce)

Tlak
(MPa)

Ředění
(voda)

Covaplus Vinyl Matt

15-21

13,8

ne

Jonmat

15-21

13,8

ne

Stormshield Smooth Masonry

15-21

13,6

2,5%

Produkt
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Všeobecné informace
Doporučení pro ředění
White Spirit - Ředidlo
Charakteristika a použití
White Spirit je speciálně vyrobený k ředění všech rozpouštědlových barev, laků
nebo lazur značky Johnstone´s a pro všechny typy nanášení, tj. stříkání, natírání
štětcem nebo válečkem.
Množství ředidla používejte v souladu s technickými listy jednotlivých barev.
Ředidlo je vhodné použít i jako odmašťovadlo před aplikací základních nátěrů.
White Spirit slouží k čištění nástrojů a nářadí (štětce, válečky, stříkací pistole, apod.)
po aplikaci.

Balení (L)
0,75 / 2
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Váš nejbližší prodejce:

Výrobce:

PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velká Británie
www.johnstonestrade.com

Distributor pro ČR:
PPG Deco Czech a.s.
Břasy 223, 338 24 Břasy
Česká republika
www.johnstones.cz

