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GORI PRŮMYSLOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM

GORI PRŮMYSLOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM

ZUŠLECHŤ OVÁNÍ DŘ EVA NEJVYŠŠÍ KVALITY A JAKOSTI

POPIS JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ

CÍL:

Vzorník barev GORI  NGI

Vývoj, produkce a uplatnění na trhu velmi hodnotných, ekologicky
přijatelných, vodou ředitelných nátěrových systémů v transparentních
a krycích barevných odstínech,které se nyní několik let osvědčují u
evropských výrobců okenních a dveřních prvků a prvků sklápěcích
okenic, jakož i vysoce kvalitních zimních zahrad ze dřeva. Zpracování
GORI průmyslových produktů probíhá systematicky; základem
našeho úspěchu jsou až čtyři na sebe vyladěné produkty s rozdílnou
"oblastí úkolů".

Impregnace: GORI 356
Bezbarvá impregnace pro jehličnatá dřeva s aktivní ochranou proti
dřevozabarvujícím houbám (modrání a plísně), jakož i proti houbám
dřevoničícím (trouchnivění dřeva). Vynikající hloubka infiltrace, skoro
žádné zdrsnění vláken a vyrovnané vlastnosti (snížená tvorba fleků při
následném zpracovávání lazurovacími tóny) skrze použití jakostního,
modifikovaného alkydového pojidla. GORI 356 je nositelem RALjakostní
značky.
Spotřeba: 68m2 /l + ztráty

P o v r c h d o k a ž d é h o p o č a s í

Barva: bezbarvý

SYSTÉM:

impregnace
základová barva
mezivrstva
koncové ošetření
zvláštní produkty

OBJEKTY:

 vždy bezbarvá
 barvu dávající (lasurové, RAL a NCS S
tóny,bílá)
 poskytující film/zaplňující póry (bezbarvý
nebo slabě pigmentovaný lazurovací tón, bílá)
 lasurové, RAL a NCS S tóny, bílá
 renovace, údržba
 ochrana spár, ochrana čelního dřeva
 ošetřující přípravky

DRUHY DŘ EV: Domácí i tropické, jehličnatá i listnatá dřeva.
VÝHODY:

ZKOUŠKY:

• aktivní ochrana proti modrání dřeva, plísním a hnilobě dřeva
• vlhkostní a rozměrová stabilita skrze bezbarvou impregnaci s
hloubkovou účinností
• vysoká transparentnost, jakož i hladké a na omak plné povrchy
• k dodání jsou rozdílné stupně lesku
• vysoká kvalita a trvanlivost skrze vícevrstevné ošetření
EMPA Dübendorf (Švýcarsko)
Dánský technologický institut
ift  Rosenheim
WKI  Braunschweig
BRE  Centrum pro dřevotechnologie a konstrukce

615

Spotřeba: 10m2 /l + ztráty

Základová barva: GORI 615.32
Barvu dodávající základová barva (lazurovací barevné tóny) s vynikajícími
procesními vlastnostmi pro domácí, jakož i tropická jehličnatá a listnatá
dřeva na bázi jakostní alkyd/akrylátové pojivové kombinace.
Barva: lazurovací
barevné odstíny

615

Barva: bezbarvý

650

Spotřeba GORI 650: 10m2 /l + ztráty

Barva: bezbarvý,
bílý

Zpracování: polévání, máčení, nanášecí stroj, štětec

Žižkova 98
407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 412 372 057
Fax: +420 412 375 418
Email: kmtprofi@kmtprofi.cz
www.kmtprofi.cz

Koncové ošetření: GORI 660
Dekorativní konečné ošetření (lazurové, RAL, NCS S barevné tóny a
bílá) pro domácí, jakož i tropická jehličnatá a listnatá dřeva na bázi
PUmodifikovaných akrylátových pojiv. GORI 660 je neangažovaný
prostředek a má ideální vlastnosti co se týká trvanlivosti, mechanické
opotřebení, otěru, jakož i chemických čistících prostředků.
Barva: lazurovací
barevné odstíny,
RAL, NCS

Spotřeba: 3,54,5m2 /l + ztráty
Zpracování: Airless, Airmix respektive Aircoat ruční stříkací
přístroje, jakož i nanášení ve všech obvyklých automatických
stříkacích zařízeních. Je možno bez problémů zpracovávat ve
všech známých zařízeních pro obnovení laku.

1 x polévání / máčení

Základová barva

GORI 615.32

GORI 615.01

1 x polévání / máčení

Ochrana spár *)

GORI 691

GORI 691

ručně

Koncové ošetření

GORI 660

GORI 660

1 x nástřik (250300 μm)

Ujednání o kvalitě #)

5 let

6 let

3  vrstvá sestava: Zpracování především u dřev s velkými póry (dub, Meranti...)
646

Zpracování: polévání, máčení, nanášecí stroj, štětec

Varianta 2

Lazurový tón

Bílá / RAL / NCS

Aplikace

Základová barva

GORI 615.32

GORI 615.01

1 x polévání / máčení

Meziošetření

GORI 650

GORI 650

1 x polévání / máčení

Koncové ošetření

GORI 660

GORI 660

1 x nástřik (250300 μm)

Ujednání o kvalitě #)

5 let

6 let

Přebroušení

GORI CARE (balzám), slouží k oživení zvětralých,
matných povrchů. Po zaschnutí je transparentní a většinou
se nanáší měkkým hadříkem.
GORI 690 Ošetřovací sada nenahrazuje obvyklou renovaci silně zvětralých povrchů.
642

Spotřeba GORI 640: 10m2 /l + ztráty
Zpracování: polévání, máčení, nanášecí stroj, štětec

Zpracování: Airless, Airmix respektive Aircoat ruční stříkací
přístroje, jakož i nanášení ve všech obvyklých automatických
stříkacích zařízeních. Je možno bez problémů zpracovávat ve
všech známých zařízeních pro obnovení laku.

Aplikace

GORI 356

Vícevrstevná nátěrová sestava. Vynikající především k ošetření jehličnatého dřeva jako smrk a
borovice. Z důvodu sníženého příjmu vlhkosti dosaženého předchozím ošetřením bezbarvou
impregnací je zde prokazatelně zlepšená životnost oproti běžným 2  vrstvým nátěrovým
systémům.

GORI CLEAN (čistič), slouží k odstranění nečistot a
mastnot. Používá se zředěný ve vhodném poměru.

Vícevrstevná nátěrová sestava (póry zaplňující). Vynikající k ošetření dřeva s velkými póry jako
je dub nebo typy Meranti s hmotností surového dřeva > 450 kg/m3. Z důvodu póry plnící
vlastnosti prostředku GORI 650 je v závislosti na velikosti pórů minimalizováno, resp. zamezeno
vzniku bublinek a kráterů vznikajících při nástřiku.

4  vrstvá sestava

Lazurový tón

Bílá / RAL / NCS

Aplikace

Impregnace

GORI 356

GORI 356

1 x polévání / máčení

Základová barva

GORI 615.32

GORI 615.01

1 x polévání / máčení

Meziošetření

GORI 650

GORI 650

1 x polévání / máčení

Koncové ošetření

GORI 660

GORI 660

1 x nástřik (250300 μm)

Ujednání o kvalitě #)

6 let

7 let

Vícevrstevná nátěrová sestava nejvyšší kvality a jakosti skrze 4 na sebe určené průmyslové
produkty, nanesené v průběhu tří polévacích/máčecích procesů a následného nástřiku. Do této
varianty jsou integrované různé výhody jako redukovaný příjem vlhkosti dosažený bezbarvou
impregnací prostředkem GORI 356 a film tvořící, respektive póry plnící vlastnosti prostředku
pro meziošetření GORI 650. Životnost tohoto nátěrového systému je oproti běžným 2  vrstvým
systémům podstatně zlepšená. V porovnání s 3 vrstvými sestavami (var. 1) je při zpracovávání
jehličnatých dřev zaručeno zlepšení životnosti dosažené za pomoci film tvořící vlastnosti
prostředku GORI 650, a to hlavně v oblasti Vspár a čelního dřeva.
*) GORI 691 VJOINT ochrana spár slouží především k zotavení tlouš´tky vrsvy u Vspár.
**) U 3  nebo 4  vrstvých sestav lze v závislosti na předběžné úpravě dřeva přebroušení omezit, případně úplně
vynechat.
#] toto ujednání o kvalitě lze sjednat smluvně mezi Vámi a naší firmou.

GORI PRŮMYSLOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
Systémové varianty

Olej na jehličnany: GORI 475
GORI 475 je lehce matný a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva. GORI
475 je především určen k použití na chráněné okenní konstrukce
(dřevo/hliník). Použití pouze do interiéru.
Barva: bezbarvý

Bílá / RAL / NCS

GORI 356

Přebroušení

Spotřeba GORI 641: 5m2 /l + ztráty
Zpracování: Airless, Airmix respektive Aircoat ruční stříkací
přístroje, jakož i nanášení ve všech obvyklých automatických
stříkacích zařízeních. Je možno bez problémů zpracovávat ve
všech známých zařízeních pro obnovení laku.

660

Lazurový tón

Impregnace
Přebroušení

Ošetření: GORI 690 Ošetřovací sada (Care set)
GORI 690 Ošetřovací sada obsahuje:

Spotřeba GORI 640: 10m2 /l + ztráty

Tvrdé dřevo: GORI 642 / 643 ANTI BLEED
GORI 642 / 643 je plný základ, který zabraňuje probarvování do finálního
laku látkám rozpustných ve vodě.

647

Zpracování: GORI 691 nanášet lehkým tlakem, následně
uhladit stěrkou (špachtlí) nebo prstem. Lze zpracovávat také
pomocí štětce.

640

Spotřeba GORI 641: 5m2 /l + ztráty
Zpracování: Airless, Airmix respektive Aircoat ruční stříkací
přístroje, jakož i nanášení ve všech obvyklých automatických
stříkacích zařízeních. Je možno bez problémů zpracovávat ve
všech známých zařízeních pro obnovení laku.

Zpracování: polévání, máčení, nanášecí stroj, štětec

Barva: lazurovací
barevné odstíny,
bezbarvý

Varianta 1

Čelní dřevo, Vspáry: GORI 691 VJOINT
GORI 691 VJOINT je transparentní a slouží k ochraně otevřených Vspár
a k ochraně čelního dřeva.

Zpracování: polévání, máčení, nanášecí stroj, štětec

Spotřeba GORI 616: 5m2 /l + ztráty
Zpracování: Airless, Airmix respektive Aircoat ruční stříkací
přístroje, jakož i nanášení ve všech obvyklých automatických
stříkacích zařízeních. Je možno bez problémů zpracovávat ve
všech známých zařízeních pro obnovení laku.

KMT Profi, s.r.o.

660

3  vrstvá sestava: Zpracování především v oblasti jehličnatých dřev (smrk, borovice...)

přístroje, jakož i nanášení ve všech obvyklých automatických
stříkacích zařízeních. Je možno bez problémů zpracovávat ve
všech známých zařízeních pro obnovení laku.

Tvrdé dřevo: GORI 646 HARDWOOD
GORI 646 Hardwood je vodou ředitelný základ s výbornou stékavostí na
problematických dřevinách jako je např. dub, meranti, sipo mahagon,
iroko, framiré, swietenia. Ideální použití s produktem GORI 642 / 643.

Spotřeba: 12m2 /l + ztráty
Zpracování: Štětec, nanášecí stroj, GORI 660 může být
zpracováván pomocí všech známých ručních i automatických
stříkacích zařízení až do tloušťky mokrého filmu 200 µm.

Měkké dřevo: GORI 640 / 641 KNOT SEALER
GORI 640 / 641 je plný základ, který zabraňuje probarvování do finálního
laku v místech suků a jejich okolí. Díky komplexní chemické vazbě
zůstává pryskyřice a barevné substance uvnitř dřeva. GORI 640 nemůže
však zabránit výronu pryskyřice, protože se jedná o přirozený jev.

Spotřeba: 10m2 /l + ztráty

Meziošetření: GORI 650 / 616
Dekorativní mezivrstva pro domácí, jakož i tropická jehličnatá a listnatá
dřeva na bázi jakostní alkyd/akrylátové pojivové kombinace. GORI 650 /
GORI 616 působí jako film poskytující u jehličnatých dřev (Vspára, čelní
strana dřeva) a jako póry plnící u dřev s hrubými póry.
Barva: bezbarvý

Barva: lazurovací
barevné odstíny,
RAL, NCS

Speciální základ: GORI 647 MDFSEALER
GORI 647 MDFSealer je vodou ředitelný izolační základ určený k
průmyslovému zpracování, který se používá k zatmelení desek MDF
vystavených exteriérovým podmínkám. Nanáší se stříkáním, nebo se natírá
štětcem. Izolačním a velikostně stabilizačním působením zabraňuje
produkt GORI 647 příjmu vlhkosti především v oblastech hran, frézování,
řezu.
Zpracování: Airless, Airmix respektive Aircoat ruční stříkací
Barva: bezbarvý

Spotřeba: 4m2 /l + ztráty

Údržba, renovace: GORI 660 BRUSH
Dekorativní koncové ošetření (lazurové, RAL, NCS barevné tóny a bílá)
pro domácí, jakož i tropická jehličnatá a listnatá dřeva na bázi jakostní
alkydakrylátové pojivové kombinace.

Zpracování: polévání, máčení, nanášecí stroj, štětec

Okenní a dveřní prvky ze dřeva, dřevěné prvky sklápěcích okenic a
zimních zahrad.

Barva: bezbarvý

675

Zpracování: Airless, Airmix respektive Aircoat ruční stříkací
přístroje, jakož i nanášení ve všech obvyklých automatických
stříkacích zařízeních. Je možno bez problémů zpracovávat ve
všech známých zařízeních pro obnovení laku.

Zpracování: polévání, máčení, nanášecí stroj, štětec

Základová barva: GORI 615.01
Krycí základová barva (bílá/RAL/NCS S) pro domácí, jakož i tropická
jehličnatá a listnatá dřeva na bázi jakostní alkydakrylátové pojivové
kombinace. Z důvodu vysokého obsahu suchých látek je GORI 615.01
neobyčejně film vytvářející a zaplňující póry. Zpracování GORI 615.01 na
jehličnatém dřevě doporučujeme pouze ve spojení s předchozím ošetřením
prostředkem GORI 356.
Barva: bílá

356

Koncové ošetření: GORI 675 / GORI 875
Dekorativní konečné ošetření (bezbarvé, lazurové, RAL, NCS barevné
tóny a bílá) pro domácí, jakož i tropická jehličnatá a listnatá dřeva na bázi
modifikovaných akrylátových pojiv pouze pro vnitřní prostory. GORI 675 /
GORI 875 je neangažovaný prostředek a má ideální vlastnosti co se týká
trvanlivosti, mechanické opotřebení, otěru, jakož i chemických čistících
prostředků.

2  vrstvá sestava

475

Lazurový tón
Bílá / RAL / NCS
Aplikace
Základová barva
GORI 615.32
GORI 615.01
1 x polévání / máčení
Přebroušení
Ochrana spár *)
GORI 691
GORI 691
ručně
Koncové ošetření
GORI 660
GORI 660
1 x nástřik (250300 μm)
Ujednání o kvalitě #) 2 roky
3 roky
Běžná, tradiční nátěrová sestava. Tato výstavbová varianta ztrácí v období nejvyšších nároků na
kvalitu okenních, dveřních a okenicových dřevěných prvků nebo dřevěných součástí zimních
zahrad orientovaných na budoucnost stále více na významu.

Dovozce:
KMT profi s.r.o.  Žižkova 98 ,
CZ 40747 Varnsdorf , www.kmtprofi.cz
Tel.: +420 412 372 057 Fax: +420 412 375 418
Výrobce:
Teknos Deutschland GmbH  Edelzeller Straße 62
D36043 FULDA Germany, www.goriindustry.com
Tel. +49 661 108 0 Fax +49 661 108 255

