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Lascaux Colours & Restauro 
 
Produkty Lascaux tvoří jednu ze základních složek naší nabídky od vzniku naší společnosti v roce 1992. Technologicky dnes 
tvoří tato firma špičku v oblasti uměleckých akrylových barev různých řad. Není důvodu abychom ji tedy nenabízeli i nadále, 
nyní však za výrazně příjemnější ceny. Totéž platí i pro řadu restauro,kde si Vaši oblibu získala zejména řada jejich tzv. 
studených lepidel 498 20X,498HV respektive 360HV. Na vlastní produkci pak navazuje licenční výroba produktů BEVA®,kde 
oživení přináší nový,vodou ředitelný gel a také nový,širší formát rozšířeného filmu tloušťky 65my. I zde jsme ceny výrazně 
stlačili směrem dolů. 
Lascaux Artist 
Kvalitativně nejvyšší řada uměleckých akrylových barev dodávaná v tubách po 45ml,resp.200ml v případě černého 
kysličníku,titanové a lomené běloby. Ceník je rozdělen do čtyř cenových skupin. 
Obj.č. 1920 + číslo odstínu (45ml tuby) 
1.cen. skupina:  140.00  /  2.cen. skupina:167.00  /   3.cen. skupina: 200.00  /   4.cen. skupina:234.00 
Obj.č. 1922 183 Kysličník železitý,černý,tuba 200ml : 405.00 
Obj.č. 1922 192 Titanová běloba,tuba 200ml: 405.00 
Obj.č. 1922 192 Lomená bílá,tuba 200ml:405.00 
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Lascaux  Studio / Lascaux Studio Bronze jsou řady akrylových barev pro nejšírší použití, a na rozdíl od řady Artist jsou 
použitelné i v exteriéru. S vyšší řadou Artist spojují Studia použité pigmenty a dále komplexní řada příslušenství,médií,jako jsou 
urychlovače a retardery schnutí,přísady pro lazurní a zhutněnou malbu,transparentní impasta,modelační masy a 
pochopitelně i šepsy pro přípravu podkladů,impregnace – no a v neposlední řadě závěrečné laky v provedení mat – lesk – 
hedvábný lesk včetně a nebo bez UV ochrany. Tu je nutné doporučit zejména pro řadu Bronze při aplikaci v exteriéru. 
Barvy se dodávají v plastových lahvičkách o objemu 85ml,250ml,1000ml za jednotnou cenu a balení 3000ml,5000ml ve 
dvou cenových skupinách 
 
Obj.č.1925+ číslo odstínu, 85ml: 139.00    /Obj.č.1926+číslo odstínu, 250ml:294.00    /Obj.č.1927+číslo odstínu,1000ml: 908.00 
Obj.č.1928+ číslo odstínu,3000ml,cenová skupina A: 1885.00  /    Obj.č.1929+číslo odstínu,5000ml,cenová skupina B:3188.00 
                                                          cenová skupina B: 2488.00                                                                cenová skupina B:3990.00 
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Lascaux Studio Bronze 
 
Tato řada osmi odstínů je často používána v případech,kdy je třeba dosáhnout cenově dostupné imitace zlacených 
povrchů. Použité stabilní metalické složky jsou světlu odolné ,vodostálé a nehnědnou – při použití v exteriéru je však 
bezpodmínečně nutné chránit jejich povrch matnou nebo lesklou verzí závěrečného transparentního laku s UV ochranou. 
Podobně jako základní řada Studio i Studio Bronze je možné nanášet v podstatě na jakýkoliv povrch,pokud není mastný a je 
čistý.Barvy se dodávají v plastových lahvích/lahvičkách o objemu 85mk,250ml,500ml. 
 
 

 
 
Obj.číslo 1960 + číslo odstínu 1961 + číslo odstínu 1962 + číslo odstínu 
Obsah 85ml 250ml 500ml 
Cena 187.00 396.00 589.00 
 
Na vyžádání je možné objednat větší balení 
V nabídce jsou k dodání i všechny ostatní řady barev Lascaux, jako Lascaux Aquacryl, Lascaux Resonance Guache, 
Lascaux Sirius Primary Systém.    
 
LASCAUX podklady a impregnace  
 
Lascaux HydroGrund  1000ml 5000ml 
Obj.číslo  2033 100 2033 500 
Cena  693.00 2574.00 (litr 515.00) 
 
Lascaux Primer 500ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2018 050 2018 100 2018 500 
Cena 396.00 605.00 2432.00 (litr 486.00) 
  
Lascaux UniPrimer 500ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2019 050 2019 100 2019 500 
Cena 415.00 669.00 2673.00  (litr 535.00) 
 
Lascaux Gesso 500ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2020 050 2020 100 2020 500 
Cena 396.00 605.00 2432.00 (litr 486.00) 
   
Lascaux Plastik A 500ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2038 050 2038 100 2038 500 
Cena 342.00 548.00 2185.00 (litr 437.00) 
 
Lascaux Plastik B 500ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2039 050 2039 100 2039 500 
Cena 342.00 548.00 2185.00 (litr 437.00) 
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Lascaux Hydro Grund 
 
 
Složení:Lascaux Hydro Grund je velmi jemnou akrylovou disperzí.Je elastická,odolná vůči stárnutí,neobsahuje 
ředisla a změkčovadla,minimální teplotou pro vytvoření filmu je 5st Celsia,t.z. že teplota okolí a objektu 
samého by měla mít tuto teplotu,penetrační a  hloubková účinnost produktu je rovněž velmi dobrá. 
 
 
Pro vytvoření podkladu s hloubkovým účinkem se po léta používaly kopolymerizáty rozpuštěné v organických 
rozpouštědlech,kterým je – v porovnání s disperzemi – vlastní vysoká penetrační schopnost. 
Produkty na vytvoření podkladu s hloubkovým účinkem na bázi velmi jemných disperzí nabízí vedle faktu,že 
jsou bez zápachu a vedlejších fyziologických účinků,výhodu,že se na ně nevztahuje žádné omezení dané 
zákonem,jako je tomu u nátěrových materiálů ředěných rozpouštědly. 
 
 
Použití:Hydro Grund se hodí pro impregnaci,resp.přípravu slabě savých betonů až po silně savé omítky 
obsahující písek pro následné nátěry akrylovými resp. disperzními barvami.Těchto vlastností se dá využít 
v omezeném rozsahu i pro zvýšení pevnosti podkladů,např u narušených,zpráškovatělých omítek.Při 
zpevňování starých,zkřídujících minerálních barev nebo nátěru vápennými barvami  nutno pracovat velmi 
obezřetně a doporučuje se provést odpovídající zkoušky předem. 
 
 
Zpracování:Zpevňující účinek závisí na druhu pojiva,které se v podkladu nachází,schopnost vniknutí do 
podkladu ovlivňuje rovněž poréznost této vrstvy.Jako základní poměr ředění se může doporučit poměr 1:4 
s vodou(1díl Grundu : 4 díly vody).V každém případě musí být zředění takové,aby nedocházelo na povrchu 
k vytváření uzavřeného filmu.K rozlišení přítomnosti zpevňující vrstvy Hydro-Grundu od vrstvy podkladu se dá 
přidat do roztoku Grundu malé množství Studio barvy(např. odstín 944 – modrá) 
 
 
Restaurátorské využití:Používá se jako hloubkový základ,impregnace a zpevnění 
dřeva,zdí,omítek,beton,papíru,kartonu ,ke zpevnění a konsolidaci barevných vrstev,krakel v poměrech 1:4 až 
1:6.Při konsolidaci barevných vrstev,zejména olejomaleb se podle potřeb lepivosti ředí v poměru 1:1 až 1:4 
s vodou.Získaný roztok se aplikuje do trhlin,krakel nebou vypouklin,přebytek se z povrchu odstraňuje vlhkou 
houbou nebo vatou.Nažehluje se po hodině schnutí,nejlépe ve vakuu na nažehlovacím stole při cca 40 
st.Celsia.Podtlak se zruší po jedné hodině a disperze se nechá vyschnout.Nažehlovat se dá i horkým 
vzduchem(Leister)nebo žehličkou,resp.tepelnými špachtlemi.V případě Leistru nutno vyvýjet tlak pomocí 
gumového válečku.Působení Grundu můžeme posílit 10-20%PM celosolve,přídavkem 0.1%Tritonu DF12(síťovací 
prostředek),čímž se zvýší jeho penetrační schopnosti.HydroGrund je určen pro konsolidaci vlasových trhlin a 
vypouklin.Pro větší krakely je lépe použít akrylové disperze s velikostí částic 0.1-0.2my(např.Plextol D498,Plextol 
B500,Lascaux Acrylkleber HV,resp.498-20X).Více na toto téma přináší zpráva Pierra B.Boissonna a Westby 
Persival-Prescotta přednesená v roce 1984 na symposiu ICOM. 
 
 
Reverzibilita:Lascaux HydroGrund je jako všechny akrylové disperze po zaschnutí nerozpustný ve vodě,přesto 
je reverzibilní,neboť ho lze odstranit acetonem,alkoholem,aromáty(toluen,xylen). 
 
 
Zdravotní omezení:Produkt nemá žádná toxikologická a fyziologická omezení,likviduje se jako běžný domácí 
odpad.Splňuje normu CH-BAGT T 87829,resp.ASTM D 4236 v USA jako produkt který není povinen být 
označován za škodlivý. 
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Lascaux akrylové základy malby 
 
Složení: čistě akrylátové pojivo, rutil-titanová běloba a požadavkům odpovídající plniva na minerální bázi 
 
Ochrana zdraví: Tyto produkty jsou toxikologicky testovány podle amerických norem ASTM Standard D-4236: 
no health labeling required – nejsou tedy povinny být značeny jako produkty škodlivé pro živé organismy, a 
dále jsou testovány podle švýcarských norem BAGT standard: giftklassenfrei ( Primer:BAGT 
Nr.87830,Gesso:BAGT Nr.33696 a Uni-Primer:BAGT Nr.87831). Produkty jsou zdraví neškodlivé a neobsahují žádné 
jedovaté látky. 
 
Balení: plastové nádoby o objemu 500ml, 1000ml a plastové kbelíky s objemem 5000ml 
 
Lascaux Primer 
 
Vlastnosti 
Základ malby odolný stárnutí,elastický,nežloutnoucí,rychle schnoucí, vytváří matnou,čistě bílou plochu 
 
Oblast použití 
Základ malby na stěnách a deskách, je použitelný prakticky na všech  podkladech,jako je papír,karton,lněné 
plátno,textilie,dřevo,dřevotřískové desky,beton,vláknitý cement a umělé hmoty. Ideální základ malby pro 
temperové,akrylové a olejové barvy. Tkaniny s tímto základem se dají srolovat. 
 
Návod k použití 
Textilie,jako je malířské plátno,bavlna,juta apod.se doporučuje předem naklížit impregnací Lascaux. Na takto 
impregnované podklady se Lascaux Primer nanáší lehce zředěný,čímž se dosáhne lepší natíratelnosti. Na 
textiliích neimpregnovaných se doporučuje první nátěr Lascaux Primer zředit vodou v poměru 1:1. Tkanina se 
napne na rám. Po cca 2 – 3 hodinách , podle teploty, se může – pokud je to nutné, nanést druhý nátěr 
Primerem zředěným podle potřeb. Pokud došlo k zdvihnutí vláken, muže se povrch mezi jednotlivými kroky 
přebrousit jemným brusným papírem. 
Na savých podkladech, jako je papír,karton, vláknité desky se nanáší Lascaux Primer podle potřeby zředěný 
10-15% vody. 
Na dřevo nebo beton se doporučuje nanášet Primer až po impregnaci povrchu Lascaux Hydro-Grundem 
zředěným vodou v poměru 1:4. Lascaux Primer se v tomto případě ředí cca 25% vody. 
Lascaux Primer se dá podle libosti obarvit akrylovými barvami. Na nesavé,pevné podklady, jako je 
mechanicky namáhané dřevo,sklo,umělá hmota nebo kovy se musí použít pro základ malby Lascaux Uni-
Primer. 
 
Lascaux Gesso 
 
Vlastnosti 
Základ malby odolný stárnutí,elastický,nežloutnoucí,rychle schnoucí, čistě bílý s dobrou drsností povrchu 
 
Oblast použití 
Lascaux Gesso je čistý akrylový ,polokřídový základ vhodný pro malbu olejovými,akrylovými,akvarelovými a 
temperovými barvami, zvláště pro lazurní techniku. Představuje savější variantu Primeru. Tkaniny opatřené 
tímto základem se opět mohou srolovat. 
 
Návod k použití 
Stejně jako u Primeru se i v případě Gessa doporučuje textilie,jako je malířské plátno,bavlna,juta apod. 
předklížit  akrylovou impregnací Lascaux. Na impregnované textilie se nanáší Gesso lehce zředěné,aby se tak 
zaručila lepší natíratelnost. Na neimpregnované textilie nanášejte první vrstvu Gessa zředěnou vodou 
v poměru 1:1. Tkaninu napněte na rám. Po 2-3 hodinách, podle teploty, se může nanášet, pokud je to 
potřeba, druhá vrstva Gessa. Pokud se zvedly vlákna, je možné je mezi jednotlivými kroky přebrousit brusným 
papírem. 
Na savé podklady,jako je papír,karton,dřevotříska apod. se podle potřeby Gesso nanáší zředěné 10-15% vody. 
Na dřevo a beton se doporučuje nejdříve nanést impregnaci Lascaux Hydro-Grundem zředěným v poměru 
1:4 vodou. Lascaux Gesso se pak nanáší zředěné 25% vody. 
Lascaux Gesso se může podle potřeby libovolně obarvit akrylovými barvami. Na nesavé pevné a tuhé 
podklady,jako je mechanicky namáhané dřevo,sklo,umělá hmota a kovy se musí použít Lascaux Uni-Primer! 
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Lascaux Uni-Primer 
 
Vlastnosti 
Základ malby odolný stárnutí,elastický,nežloutnoucí,rychle schnoucí pro nesavé podklady,na nichž vytváří 
základ malby v barvě lomené bílé. 
 
Oblast použití 
Lascau Uni-Primer je bílý základ a lak zlepšující přilnavost pro tuhé,pevné a nesavé podklady,jako jsou silně 
namáhané železité a neželezité kovy (hliník,mosaz,měď,zinek), dále na polyester,akrylové sklo, sklo a dále také 
pro savé podklady v exteriéru (tzv. umění na stavbách nebo pro pojednání stěn v plaveckých halách) 
 
Návod k použití 
Všechny nesavé podklady musí být zbaveny mastnoty,prachu a produktů oxidace. Železité kovy musí být 
zcela bez koroze a odborně ošetřeny vůči korozi. Na savé podklady se může Uni-Primer nanášet štětci,válečky 
a štětkami – i zde se doporučuje provézt nejdříve izolaci produktem Lascaux Hydro-Grund. Na nesavé 
podklady se může Uni-Primer nanášet i stříkací pistolí. Pro první vrstvu se podle savosti podkladu používá Uni-
Primer zředěný 10-30% vody. 
  
LASCAUX  EMULZE 
 
Základem všech řad barev Lascaux je emulze D498 M. Dodává se i samostatně a slouží zejména k výrobě vlastních 
uměleckých akrylových barev,ale s úspěchem ji lze použít i pro přípravu podkladů,špachtlovacích mas  nebo jako lepidlo. 
 
Lascaux Acrylemulsion D498M 250ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2035 025 2035 100 2035 500 
Cena 288.00 712.00 2382.00  (litr 477.00) 
 
 
 
LASCAUX ZÁVĚREČNÉ LAKY 
 
Řada akrylových,vodou ředitelných laků se dodává ve třech stupních lesku mat – lesk – hedvábný lesk a ve verzi s UV nebo 
bez UV ochrany. Vedle ochranné funkce se laky používají i pro lazurování dřeva,jako přísada zvyšující odolnost barev 
Lascaux apod. 
 
 
Transparentlack 1 lesk bez UV 250ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2023 025 2023 100 2023 500 
Cena 295.00 773.00 2528.00 (litr 506.00) 
 
Transparentlack 2 mat bez UV 250ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2024 025 2024 100 2024 500 
Cena 295.00 773.00 2528.00 (litr 506.00) 
 
Transparentlack 3 hedvábný 
lesk bez UV 

250ml 1000ml 5000ml 

Obj.číslo 2024 602 2024 610 2024 500 
Cena 295.00 773.00 2528.00 (litr 506.00) 

 
Transparentlack 1 - UV lesk 250ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2025 025 2025 100 2025 500 
Cena 323.00 823.00 2904.00 (litr 581.00) 

 
Transparentlack 2 – UV mat 250ml 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2026 025 2026 100 2026 500 
Cena 323.00 823.00 2904.00  (litr 581.00) 

 
Transparentlack 3 – UV 
hedvábný lesk 

250ml 1000ml 5000ml 

Obj.číslo 2028 025 2028 100 2028 500 
Cena 323.00 823.00 2904.00 (litr 581.00) 
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LASCAUX ACRYLFIRNIS P550/675 32% mat 
 
Směs Plexisol P550/Plexigum 675 matovaná pyrogenní kyselinou křemičitou cca 32% roztok v terpentýnové náhražce 
 
Acrylfirnis P550/675 mat 32%  1000ml 5000ml 
Obj.číslo  2066 100 2066 500 
Cena  890.00 2928.00 (litr 586.00) 
Acrylfirnis P550-40%TB lesk  1000ml 5000ml 
Obj.číslo  2065 100 2065 500 
Cena  990.00 3795.00 
 
 
Lascaux Acryl Transparentlack 1 glanz,2 matt,3 hedvábný lesk,1-UV glanz,2-UV matt,3-UV hedvábný lesk 
 
Složení:pojivo z čisté akrylátové disperze,u verzí s UV obsah tvoří i ochranné stabilizátory proti UV záření 
Vlastnosti:Vodou řaditelný transparentní lak s vysokou transparencí,dobrou přilnavostí, tvrdostí a odolností vůči 
otěru.Odolný vůči účinkům světla a počasí,voděodolný.Minimální teplota pro tvorbu filmu je 8 st.Celsia.Veze 
UV jsou ochrannými laky pro optimalizaci světelné stálosti a  odolnosti vůči povětrnostním vlivům u některých 
méně odolných akrylových barev.Díky obsažené ochraněproti UV stabilizuje systém tyto barvy proti 
krátkovlnému záření. 
Použití:Verze bez UV se používají pro různé práce na stabilních podkladech: 
a/jako ochranný lak na malbu akrylovými barvami 
b/jako malířský prostředek pro akrylové systémy 
c/jako přísada do barev Lascaux Artist a Studio zvyšující jejich tvrdost 
d/jako impregnace dřeva,dřevotřískových desek 
e/jako bezbarvý lak na dřevo v interiéru 
Verze obsahující UV inhibitor se používá pro přelakování  barev č.990,991,992,993,994 z řady Studio Bronze 
v interiéru.V exteriéru zpomaluje oxidaci těchto bronzů. 
Lak nikdy nepoužívejte na cementových deskách nebo cementových substrátech,vysoce silikátových 
omítkách nebo pro alkalické barvy. 
Zpracování: 
a/Ochranný lak na malbu akrylovými barvami 
Aplikací tohoto laku se dosáhne větší odolnosti vůči povětrnostním a mechanickým vlivům,malba bude lépe 
chráněna proti znečistění.Transparentlack se pro tyto účely ředí cca 25% vody ananáší se rovnoměrně 
měkkým štětcem na laky.Druhý nátěr se aplikuje po  1-4 hodinách mezischnutí štětcem nebo stříkací 
pistolí.Spotřeba se pohybuje mezi 200-220g/m2.Oba typy bez UV jsou vzájemně mísitelné a tím umožňují 
individuální nastavení lesku/matu.Navíc tento závěrečný lak zvyšuje intenzitu barev.Při práci v bazénových 
halách se do laku přidávají 2% tvrdidla CX100,což zvyšuje odolnost laku vůči vodě či vlhku. 
b/malířský prostředek pro akrylové systémy(lasury) 
Lak se do barev přidává dle potřeby 
c/Zvyšování tvrdosti barev Lascaux Artist a Studio 
Lak se dá smíchávat s výše uvedenými barvami pro zvýšení přilnavosti a tvrdosti barev,stejně jako pro zvýšení 
jejich odolnosti vůči otěru.Do barevsev těchto případech přimíchává cca 25-50%laku. 
d/Impregnace dřeva a dřevovláknitých desek 
Transparentlack se smíchá v poměru 1:1 s vodou a natře jednou sytě.Po zaschnutí se přebrousí zdvihnutá 
vlákna dřeva. 
e/Bezbarvý lak na dřevo v interiéru 
Transparentlack se opět zředí v poměru 1:1 s vodou a sytě se jím natře dřevo.Po zaschnutí se povrch přebrousí 
a poté následuje nátěr tímto lakem,tentokrát zředěný  25% vody. 
Práce s verzemi UV: 
Práce s těmito laky je stejná jako s verzemi UV inhibitor neobsahující.Nanáší se minimálně dva nátěry,každý 
zředěný 25% vody-tím se dosáhne odpovídající tloušťky ochranného filmu a žádaného UV absorbčního 
účinku.Mezi jednotlivými nátěry nutno dodržovat čas schnutí cca 6 hodin.Celkové UV ochrany sedosahuje 
závěrečným přelakováním,vlastní přidávání UV laku do barev se míjí účinkem.Lak se dá použít i pro práce 
v interiéru,ale není pro ně nezbytně nutný! 
Akrylové transparentní laky 1UV a 2UV obsahují ochranné prostředky,které absorbují UV záření a  odstraňují 
jeho škodlivé účinky.Na barevné vrstvě se nijak opticky neprojevují,po zaschnutí však na čistě bílých 
podkladech vykazují drobné vlastní zabarvení. 
Bezpečnostní pokyny:Všechny čtyři verze laku jsou z fyziologického a toxikologického pohledu zanedbatelné,odpovídají 
normě CH-BAGT T 87840 „nejedovaté produkty“ stejně jako americké normě ASTM D 4236- produkt nevyžadující povinné 
značení. 
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Lascaux Acrylharz 550/675-32%Matt 
 
Složení:Butylmetakrylát/i-butylmetakrylát,matovaný pyrogenní kyselinou křemičitou,32%roztok v terpentýnové 
náhražce.Roztok obsahuje 32% terpentýnové náhražky 16/18(WhiteSpirit) a 26% benzínu destilačního rozsahu 
100/140 
Vlastnosti:Termoplastický čistý akrylát,směs Plexisolu P550 a Plexigumi 675,matovaný pyrogenní kyselinou 
křemičitou 
Teplota skelného přechodu: 40stupňů Celsia 
Rozpustnost:Rozpustný ve White Spiritu,terpentýnové náhražce 16/18,toluenu,acetonu,X 
rozpouštědlu.Omezeně odstranitelný etanolem a isopropanolem. 
Rozsah použití:Pro zcela stárnutí a světlu odolné závěrečné laky a přetahy,pro matné firniše na malbě 
olejem,akrylem,temperou,kvašem,na reprodukčních tiscích apod. 
Zpracování:Nejlepší způsob,jak Lascaux Acrylharz/Acrylfirnis 550/675 nanášet,je stříkání-zvláště větší a hluboce 
matné plochy se bezvadně mohou pokrýt tímto produktem jedině nástřikem. 
Koncentrace pro stříkání nesmí překročit hranici 10-12% pevné látky a řídí se možnostmi stříkacího zařízení,které 
je k dispozici. 
Pro hluboce matné firniše se používá Lascaux Acrylfirnis/Acrylharz 550/676matt samotný.Je třeba přitom mít na 
mysli,že úplně matné přetahy mohou být nanášeny pouze na nesavé podklady,protože vysoká koncentrace 
matujících složek se vyfiltruje na podkladu,což by mohlo vést jinak ke vzniku bílých a mléčných skvrn.Pro 
takové případy(savého podkladu)se doporučuje nejprve nanést tenký firnis z Lascaux Acrylharz 550/675,jako 
podklad pro následný matný firnis. 
Pro jakékoliv mezistupně matu se mohou oba produkty – Lascaux Acrylharz 550/675 a Lascaux Acrylfirnis 
550/675 (nyní Lascaux Acrylharz 550/675 32%Matt) libovolně vzájemně mísit. 
Vlastní nástřik se provádí ve více vrstvách,nanášení by nemělo následovat na příliš vlhkou předchozí vrstvu,aby 
se dosáhlo rovnoměrného zmatnění povrchu. 
Protože matovací složka v zředěném roztoku má sklon k usazování,musí se zředit vždy jen takové množství,které 
se v krátké době také zpracuje,nebo zpracovat může. 
Na malé formáty či objekty se může tento firnis nanášet i štětcem.V tomto případě se Acrylfirnis 
550/675Matt(Acrylharz 550/675-323%Matt) zředí na cca 15-20%pevné látky. 
Dodavatelná balení:Nádoby z bílého plechu o objemu jednoho či pěti litrů 
Bezpečnostní opatření,S a R věty:R10-Vznětlivý produkt 
                                                       S51-Produkt aplikujte pouze v dobře větraných prostorách 
Lascaux Acrylharz 550/675-32%Matt je určen výhradně pro profesionální použití při restaurování uměleckých 
děl,při kterém se předpokládá znalost všech základních bezpečnostních a hygienických zásad,které produkty 
tohoto typu vyžadují. 
Prodejce neručí za možná poškození vzniklá důsledkem nevhodné aplikace  na základě 
neprovedených,dostatečně reprezentativních zkoušek,resp.za aplikaci v rozporu s uvedeným návodem apod. 
Výše uvedené údaje a údaje o škodlivosti produktu jsou výsledkem stávajícího vědění o produktu a není 
možné je považovat za vyčerpávající. 
 
LASCAUX RESTAURO 
 
Doublování pomocí akrylátových lepidel Lascaux 
 
Při příležitosti konference ICOM v Madridu v roce 1972 představil V.R.Mehra z Amsterodamu poprve dublování 
obrazů vodou ředitelnými akrylátovými disperzemi.Tato technika dublování za studena(Cold-lining) 
prováděná na tehdy nově vyvinutém vakuovém podtlakovém stole byla v mezičase převzata řadou 
restaurátorů,kteřří ji dále vyvíjeli a zlepšili. 
Tato metoda nejenže naplňovala a splnila současné požadavky po minimální intervenci do díla,t.z. že se 
jedná o zásah s minimem lepidla,tlaku a teploty,ale současně se jedná o zákrok,který zaručuje maximální míru 
reverzibility. 
Lascaux Restauro pro tyto práce vyvinulo tři typy akrylových lepidel na bázi Plextolu(čistá akrylátová 
disperze),který dále upravilo a dalo jim podobu hotových produktů.Od té doby se pro uvedený účel používají 
celosvětově.Akrylová lepidla Lascaux mají velmi dobrou lepivost a pevnost v tahu,pevnost vlastního spoje je 
však relativně omezená,což umožňuje a ulehčuje pozdější sejmutí dublovaného plátna při zaručení co možná 
největší reverzibility.Tyto základní vlastnosti se volbou vhodného typu dají variovat aby tak co nejlépe 
odpovídaly potřebám daného objektu. 
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Pečlivá analýza stavu malby je rozhodující pro stanovení potřebného konzervátorského zásahu,která se od 
dublování očekávají,jako je např. konsolidace vrstvy malby a podkladu,vyrovnávání,lepení trhlin atd.Volbu 
dublovací metody určuje stav dochování malby a její vlastnosti(kvalita a síla plátna,struktura a způsob 
nanášení barev apod.)S tím se spojuje i úvaha,zda úplné dublování díla je skutečně nezbytně nutné,nebo zda 
by nestačilo pouhé zpevnění okrajů obrazu lemováním(Strip-lining).Úvahu si zaslouží i otázka přístrojového 
vybavení.se kterým by měl být zásah prováděn(vakuový studený stůl,vakuový stůl se zahříváním,přístroje 
pracující s teplým vzduchem ap) 
K dnešním moderním dublovacím technikám patří i použití roztoků akrylových pryskyřic pro konsolidování a 
zpevňování vrstev malby a podkladů.V tomto směru se zvláště osvědčily benzínem rozpustné butylmetakryláty 
jako je Plexisol P550(Lascaux Acrylharz P550-40TB) a aromáty rozpustný(v toluenu/rozpouštědleX)Paraloid B72-
kopolymer etyl-metakrylátu  s vhodným stupněm naředění(t.z.5-10% pevné složky). 
Vedle Mehrova dublování za studena se osvědčily velmi dobře i další postupy:Zatímco u první metody se  
přitiskává malba na ještě vlhké lepidlo,u druhé metody dublování se klade na zaschlé lepidlo,jehož disperzní 
film se reaktivuje teplem nebo rozpouštědlem.Poslední metoda zamezuje nežádoucím reakcím,které by mohla 
způsobit vody přítomná v lepidle a také časově není restaurátor nijak omezen při přípravě doublování.Navíc 
zůstává originální strana při pozdějším dublování prosta zbytků lepidla,protože lepívá vrstva je pevně vázána 
na dublovacím plátně. 
 
Zpracování 
 
Lascaux Acrylkleber 498HV 
 
Pro provedení nezbytného konzervátorského zásahu,jako je zpevnění vrstvy malby,lepení trhlin a 
vyrovnávání,se doporučuje nejprve malbu napnout na přestavovatelný rám(Lascaux Strecher) a,pokud je to 
nutné,zpevnit okraje lepidlem Lascaux 498 20X.Plátno na které se bude dublovat se napne na rám 
odpovídající velikosti,t.z.,že první rám zapadne do druhého. 
Principielně se lepidlo nanáší na dublovací plátno,přitom se na něj  označí masa originálu a překryje lepící 
páskou.První, izolační vrstva se  nanáší v podobě vodou zředěného lepidla 498HV v poměru 2:1.Po uschnutí se 
nanese jedna nebo dvě vrstvy zředěného lepidla 498HV mokré  na mokré,takže vznikne mléčná rovnoměrná 
vrstva.Podle formátu objektu se může nanášet krátkovlasým válečkem,resp. válečkem s jemnými póry 
z pěnové hmoty,měkkým širokým štětcem nebo pomoví sítotiskového rámu – poslední jmenovaný se 
doporučuje hlavně pro dublování na podtlakovém stole. 
 
Při klasické Mehrově metodě se pak originál položí na mléčnou vrstvu lepidla a lehkým pod tlakem se přitiskne 
na dublovací plátno až do zaschnutí.Musí se ale zjistit,zda vlhkost lepidla nemá nějaký negativní vliv na vlastní 
malbu. 
Při reaktivní metodě se lepící vrstva po proschnutí(po několika hodinách,dnech nebo týdnech) navlhčí 
ředidlem x.Tím se film podle množství použitého rozpouštědla reaktivuje na 5-15 minut a stává se kontaktním 
lepidlem.Páry ředidla nechte odpařit a pak položte originál na takto preparované dublovací plátno a pod 
lehkým tlakem ho přitiskněte na podtlakovém studeném nebo teplém stole.Pokud se objeví někde 
nedostatečně slepená místa,můžou se lokálně zvlhčit skrz dublovací plátno ředidlem x. 
 
Lascaux Acrylkleber 360HV 
 
Toto lepidlo se hodí zvláště pro teplé dublování,jak ho popisuje např.Ketnath.Přípravy jsou stejné jako u 
předchozího typu s tím rozdílem,že první vrstva musí být dobře proschlá před tím,než se nanese vrstva 
druhá.Další možnost je nanesení lepidla 360HV oboustranně na nosnou tkaninu,např.polyesterové rouno.Toto 
lepidlo zůstává permanentně lepivé. 
Po úplném zaschnutí lepidla se může slepení provézt na podtlakovém nebo tepelném stole lehkým tlakem při 
45-50st.Celsia. 
Důležité je pokusy zjistit množství potřebného lepidla,teplotu a tlak,potřebné k dosažení žádané pevnosti a 
přilnavosti.Všeobecně platí,že pro jemnější tkaniny potřebujete méně lepidla než pro tkaniny hruběji tkané.Čím 
vyšší je teplota zpečetění a tlak,tím pevnější je slepení. 
 
Konsolidace 
 
Konsolidace,zpevnění vrstvy malby a podkladu,stejně jako slepení či svaření trhlin v plátně,se musí provézt 
před dublováním. 
 
Zpevnění okrajů a lemů(strip-lining) 
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Lascaux Acrylkleber 498 20X 
 
Alternativou dublování může být zpevnění obrazových hran,zejména tehdy,kdy nosič obrazu se nachází 
v ještě dobrém stavu,ale okraje obrazu jsou poškozené,příliš krátké nebo neumožňují nové napnutí díla.V 
takovém případě je na místě zvažovat metodu strip-lining. 
Vedle lepidla 375(Beva) se pro tuto práci hodií 49820X.Nezředěné se nejprve toto lepidlo nanese na nové 10-
20cm široké proužky tkaniny,které se za vlhka položí a přitlačí na okraje obrazu – pokud je to potřeba pomocí 
tlaku a tepla s pomocí žehličky či gumového válce. 
Přes podíl vody zamezuje 20% přítomnost xylenu deformaci a roztažení tkaniny,navíc propůjčuje spoji vysokou 
pevnost v tahu.Pevnost spoje je stejně jako u obou dalších typů omezena,takže se slepená místa dají od sebe 
lehce oddělit a lepidlo se dá rozpustit acetonem nebo alkoholem.Suché lepidlo 498 20X se dá reaktivovat 
podobně jako 498HV xylenem nebo toluenem. 
Marouflage 
Akrylová lepidla Lascaux se velmi dobře hodí i k natahování tkanin,maleb na tkaninách či papíru na pevné či 
pružné podklady,jakými jsou sádra,beton,dřevo,vláknité desky,hliník,železité kovy chráněné proti korozi,sklo 
apod. stejně jako pro přenášení fresek,koláže,plakáty apod. 
Savé podklady musí být předem izolovány(např. HydroGrundem Lascaux zředěným v poměru 1:4 s vodou,10% 
Paraloid B72,10%Lascaux Acrylharz P550-40TB),aby tak byla zaručena „ otevřenost“ lepidla.Na nesavé 
podklady,jako je hliník,polyester,sklo apod.se nanáší první,event.zředěná vrstva lepidla a po  jejím uschnutí se 
další vrstvy nanáší mokré do mokrého,poté se tkanina natáhne na ještě mléčnou vrstvu a přitlačí,resp.přejede 
gumovým válečkem.Pro permanentní lepení se speciálně hodí typ 498HV,pro zvláště vodě odolné a rychle 
pojící slepy typ 498 20X,pokud 20% podíl xylenu nevadí. 
Akrylová lepidla Lascaux charakterizuje vysoká lepící síla a pevnost vůči vodě,což však v mnoha případech 
nemusí být žádoucí,např. při facingu,lepení papíru,snímání fresek apod. 
Všechny typy se mohou směšovat se 2-5% vodným roztokem metylcelulozy,karboxymetylcelulozy.Podle 
potřeby se použijí nízko či vysokoviskózní typy,aby na jedné straně došlo k redukci silné lepící síly akrylových 
lepidel,na straně druhé se používají pro zlepšení lepící síly  celulosové klihy.Odolnost akryl.lepidel Lascaux vůči 
vodě tím klesne,takže jsou bobtnatelné vodou a vodou rozpustné.Pro snímání fresek se může směšovat 1 díl 
498HV se 3 díly 5% roztoku celulosy – výslednou směsí se dají nalepit vrstvy papíru a bavlněné tkaniny.Pro 
oddělení této vrstvy stačí delší změkčování vodou,event.kompresemi a pak se dá celý kus sejmou najednou. 
Konsolidace a zpevnění vrstvy malby 
Pro zpevnění a konsolidaci podkladu a vrstev maleb se přednostně doporučuje použít 5-10%roztok B72 
v toluenu nebo P550-40TB v lakovém benzínu,resp. HydroGrund zředěný v poměru 1:1 až 1:4.Obraz se dá 
impregnovat z lícní i rubové strany a po zaschnutí se za podtlaku zahřeje na stole při 40-50st.Celsia nebo se na 
studeném stole ještě za vlhka lehce stlačí. 
K lokální konsolidaci vrstev maleb se hodí typy 498HV a 498 20X v odpovídajícím zředění 1:1 až 1:10 
s vodou.Tímto způsobem se dají položit a vyrovnat krakely už při schnutí lepidla za podtlaku a tepla na 
stole,resp.pomocí tepelné špachtle či přístroje horkovzdušného. 
Při všech zmíněných pracích se doporučuje provádět předem pokus s cílem zjistit potřebné minimální množství 
lepidla potřebného k práci a také času,po který lze s lepidlem manipulovat,pracovat,důležité je v neposlední 
řadě zjistit,zda nemá na dílo negativní vliv voda nebo přítomné rozpouštědlo. 
 
Literatura 
 
V.R.Mehra:Cold lining and its scope(ICOM Copenhagen 1984) 
W.Percival-Prescott,P.Boissonnas:Alternativen zur Doublierung(ICOM Copenhagen 1984) 
A.Ketnath:Die Verwendung von Acrylharzen und des Niederdrucktisches zur Konservierung von Gemälden auf 
Leinwand(Restauro 1983/4) 
 
Lascaux Acrylkleber 360HV 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2052 100 2052 500 
Cena 646.00 2675.00 (litr 530.00) 
 
Lascaux Acrylkleber 498 HV 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2050 100 2050 500 
Cena 735.00 2870.00 (litr 530.00) 
 
Lascaux Acrylkleber 498HV 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2051 100 2051 500 
Cena 646.00 2675.00 (litr 530.00) 



artprotect sro  absolonova 73  62400brno  tel/fax (00420) 541 223 469  gsm (00420) 602 537 463 
                         mailto: artprotect@email.cz  info@art-protect.cz  www.art-protect.cz  

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků 49

 
Vodou ředitelná lepidla Lascaux 360HV,498HV,498-20X 
 
Technická data:Disperze termoplastického polymeru akrylu na bázi metylmetakrylátu a butylakrylátu.Typy 
360HV a 498HV jsou zahuštěny esterem kyseliny akrylové,typ 498-20X 20% rozpouštědla X.Všechny typy mají 
stabilizované pH 8-9 a obsahují biocidy. 
 
Rozpustnost:Vodou ředitelné,po zaschnutí nerozpustné vodou,permanentně rozpustné 
v acetonu,toluenu,alkoholu,ředidle X apod.Nerozpustné v terpentýnové náhražce,White Spiritu apod. 
 
Použití:Pro světlu a stárnutí odolné lepení,jako je dublování,marouflage,laminování,koláže apod.Používá se 
v mokrém stavu nebo zreaktivovaném suchém stavu na savých a nesavých podkladech jako je 
papír,karton,textilie,dřevěné a vláknité desky,polyester,sádrová omítka,beton,sklo,akryl.sklo,hliník apod. 
 
Lascaux Acrylkleber 360HV je extremně elastické lepidlo,po zaschnutí filmu zůstává permanentně lepivý.Hodí 
se pro doublování s pomocí tepla,použít se dá i jako kontaktní lepidlo. 
 
Lascaux Acrylkleber 498HV je v tahu extremně pevné lepidlo s tuhým,elastickým filmem.Hodí se jak pro 
aplikaci za vlhka,tak za sucha reaktivací ředidlem.Standardní typ pro marouflage a doublování. 
 
Lascaux Acrylkleber 498 20X se hodí zejména pro vyztužování okrajů(strip-lining),lepení textilu a montáže. 
 
Základní použité disperze,tedy Plextol D360 a Plextol 498,bez zahušťovadel,se dodávají i samostatně.Ostatní 
potřebné údaje se dají vyčíst ze statě „Dublování maleb pomocí akrylových lepidel Lascaux.“ 
 
Vlastnosti filmu                                  360HV                   498HV                   498 20X 
 
Minimální teplota tvorby filmu :  cca 0 st.Celsia       cca +5st.Celsia    cca 0 st.Celsia 
Teplota zeskelnatění                 :   cca –8st.Celsia      cca +13stCelsia  cc.+13st.Celsia 
Odolnost vůči roztržení tahem :  cca1000%               cca400%               cca 400% 
Minimální teplota pečetění      :  cca+50st.C            cca68-76st.C        cca68-76st.C 
Vlastnosti zaschlého filmu         :   lepivý                     elasticky tvrdý      elasticky tvrdý 
 
Balení:litrové nebo pětilitrové 
 
Bezpečnostní pokyny:Xn obsahuje zdraví škodlivé látky 
  
Bezpečnostní věty: R10  vznětlivý produkt 
                                  R20/22 Škodlivý při vdechování a spolknutí 
                                  R38 dráždí kůži 
                                  S25 zamezte kontaktu s očima 
                                  S51 používejte jen v dobře větraných prostorách 
 
 
LASCAUX KLEBEWACHS 443-95 
 
je směs mikrokrystalického vosku a syntetické polyterpénové pryskyřice. Umělá pryskyřice jako elastomer 
zvyšuje odolnost proti vlhkosti,smáčecí schopnost a lepivost. Nabízí se následující možnosti použití: 

• pro všechna konvenční dublování lněného plátna 
• pro dublování s tkaninami se skelnými vlákny,při kterých je požadována plná transparence 
• pro sendvičové dublování 
• pro montáže,parketáž pomocí balzy 
• pro stálé a permanentní lepení 
 

Vlastnosti: 
• bod tavení 68°Celsia,k měknutí dochází při cca 60°Celsia 
• číslo Gardnerových barev 4 
• kyselost menší než 1 
• rozpustný v alifatických a aromatických rozpouštědlech,jako je benzín terpentýnové silice,xylen,toluen  
• nerozpustný v alkoholu 
• elastický s pozoruhodnou přilnavostí a odolností proti stárnutí 



artprotect sro  absolonova 73  62400brno  tel/fax (00420) 541 223 469  gsm (00420) 602 537 463 
                         mailto: artprotect@email.cz  info@art-protect.cz  www.art-protect.cz  

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků 50

 
Aplikace 
 
Při některých druzích prací je vhodné udržovat Lascaux Klebewachs 443-95 v nádobě na tavení klihu s vodní 
lázní při konstantní teplotě 60°Celsia. Aplikace vyžaduje použití vhodné techniky,předpokládá 
zručnost,nejlepších výsledků se dá dosáhnout aplikací na dublovacím vyhřívaném stole s pomocí vakuové 
pumpy,což je postup,ze kterého vychází i následující návod: 
1. Na desku stolu položíme polyuratanovou měkkou desku o tloušťce cca 5mm. 
2. Na ni upevníme hostaphanovou folii RN15 (15my) 
3. Obraz položíme lícní stranou na položenou folii a fixujeme ho lepící páskou 
4. Na zadní stranu obrazu položíme tkaninu se skelným vláknem tak,aby na každé straně přesahovala originál 
o cca 5cm a fixujeme ji lepící páskou 
5. Stůl zahřejeme na cca 60°Celsia. 
6. Lascaux Klebewachs 443-95 roztavíme v hrnci na klih. 
7. Tekutou směs naneseme válečkem s krátkým vlasem,eventuelně se při velkých rozměrech pro tuto práci dá 
použít pistole s vyhřívanou tryskou, na tkaninu se skelným vláknem, a to tak,až je směsí plně prosycena 
8. Hostaphanová folie,nyní přesahující po všech stranách o cca 20cm  všechny vrstvy předchozí, bude sloužit 
jako folie pro vytvoření vakua. pro tento účel položíme pod její okraje pásky kartonu z vlnité lepenky,které 
budou působit jako vakuové kanálky. Nakonec vše fixujeme lepicí páskou 
9. Stůl zahřejeme na cca 68°Celsia a nastavíme podtlak 
10. Gumovým válečkem vytlačujeme přebytečnou směs vosku od středu směrem ven,můžeme si dopomoci i 
horkovzdušnou pistolí,aby vosk zůstal v tekutém stavu. Za perfektní výsledek lze považovat stav,kdy pro 
dokonalé dublování bylo použito minimum vosku. 
11 V okamžik,kdy se dosáhne absolutní transparence,vypneme stůl,sledujeme povrch a válečkem korigujeme 
eventuální nepřesnosti. 
 
Pokud se válečkem rozprostře vosk příliš silně,mohou vzniknout místa s malým nánosem vosku,kde slepení 
nebude dostatečné. V takovém případě se musí odstranit folie a povrch se musí znovu opatřit voskem 
Malé formáty se dají nažehlovat i s pomocí žehličky. Relativně ostrý bod tavení umožňuje rychlé lepení 
s výbornou adhezí. V případě potřeby se dá lepená plocha jednoduše oddělit nahřátím horkovzdušnou pistolí. 
 
Obj.č.2055 000 Lascaux Klebewachs 443-95,balení  750g                                                                                 767.00 
 
LASCAUX UMĚLÉ PRYSKYŘICE 
 
LASCAUX ACRYLHARZ P 550-40TB 
Čistá, jemná, termoplastická akrylová pryskyřice, odolná proti světlu a stárnutí 
 
Dodávaná forma:40% roztok v technickém benzínu s destilačním rozsahem 100/140 
 
Rozpustnost:Pryskyřice je rozpustná v terpentýnové náhražce 16/18,VMP Naphta,xylenu,toluenu,acetonu a 
White Spiritu.Omezeně ji lze odstranit acetonem a isopropanolem. 
 
Teplota zeskelnatění: cca 34 st Celsia 
 
Možnosti použití: Tato pryskyřice se používá při konzervování a zpevňování barevných vrstev, doublování 
jemných textilií a je rovněž použitelná jako závěrečný firniš. 
 
Vlastní aplikace:Při konzervaci a upevňování barevné vrstvy obrazů malovaných na plátně impregnujeme 
obraz z lícní nebo rubové strany 5-10% roztokem této pryskyřice buď lokálně nebo celkově(ředíme ji 
terpentýnovou náhražkou v poměru 1:4 až 1:9).V okamžik,kdy se rozpouštědlo zcela odpaří – zpravidla po 
jednom až dvou dnech, je možné obraz v lehkém vakuu zahřát na 40st Celsia a dále upevnit. 
Přebytečnou pryskyřici je možné po ošetření odstranit terpentýnovou náhražkou. Velmi matné barevné vrstvy 
tato akrylátová pryskyřice při silnějším zředění neovlivňuje. 
Při upevňování  zkřídovatělých barevných vrstev nástěnných maleb(klihové,kaseinové nebo fresco) můžeme 
nanášet 3-5% roztok až k žádoucí nasákavosti. Přebytečnou pryskyřici odstraníme terpentýnovou náhražkou. 
Akrylová pryskyřice P550-40TB je vhodná i pro doublování textilií.V takovém případě se nanáší 10% roztok 
produktu na doublovací tkaninu,eventuelně oboustranně na interleave-mezivrstvu. Po úplném vyschnutí 
pryskyřice při 45 st Celsia se spojí pod lehkým tlakem doublovací tkanina,resp.doublovací tkanina + mezivrstva, 
pod lehkým tlakem s originální tkaninou. 
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Stejná pryskyřice je použitelná i jako závěrečný firniš, vhodnější pro tento účel je ovšem pryskyřice Lascaux 
550/675, neboťˇje tvrdší a vytváří pevnější povrch. 
 
Dodávatelná balení: plechovky z bílého plechu o objemu 1000,resp.5000ml. 
 
Literatura:A.Kenath:Die Verwendung von Acrylharzen und des Niederdrucktisches zur Konservierung von 
Gemälden auf Leinwand,(Restauro)  V.R.Mehra:Cold Lining and its scope(ICOM Copenhagen) 
 
Bezpečnostní pokyny,R+S věty:Produkt aplikujte jen v dobře větratelných místnostech,při práci používejte 
ochranné prostředky(rukavice,brýle,ochrannou masku),nejezte a nekuřte.Při zasažení očí či spolknutí okamžitě 
kontaktujte lékaře.Produkt uchovávejte mimo dosah dětí v chladných prostorách v dobře uzavřeném 
originálním obalu.Prázdné obaly likvidujte jako zvláštní odpad,zamezte průniku do půdy. 
R10: vznětlivý produkt 
S51:Používejte jen v dobře větraných místnostech 
 
LASCAUX P550- TB40% glanz 
 
čistá měkká termoplastická akrylová pryskyřice odolná světlu a stárnutí,nezesíťující. 40% roztok v technickém 
benzínu. 
Rozpustnost: 
rozpustná v terepntýnové náhražce,solventní naftě,White Spirit,Sangajol,dále v xylenu,toluenu . Částečně 
odstranitelná acetonem či isopropanolem. 
Bod zeskelnění:cca 34°Celsia 
Rozsah použití:ke konzervování a upevňování barevných vrstev,dublování jemných textilií,částečně se dá 
použít i jako závěrečný firnis. 
Návod k použití: 
Při konzervaci a upevnění barevných vrstev obrazů na plátně impregnujeme rubovovu nebo lícní stranu 5-10% 
roztokem P550-40TB lokálně nebo celoplošně (ředění provádíme terpentýnovou náhražkou v poměru 1:4 až 
1:9). Po odpaření obsahu všech přítomných rozpouštědel, tedy po cca 1-2 dnech, se při lehkém zahřátí 
(40°Celsia) obrazová plocha dá upevnit na vakuovém stole. 
Přebytečnou pryskyřici můžeme odstranit terpentýnovou náhražkou. Pokud je pryskyřice silněji zředěna 
neovlivní ani velmi matné plochy obrazu. 
Při upevňování zkřídovatělých barevných vrstev nástěnných maleb (klihové,kaseinové,resp.fresco) můžeme 
nanášet 3-5% roztok pryskyřice až po dosažení žádaného nasáknutí,přebytečnou pryskyřice opět odstraníme 
terpentýnovou náhražkou. 
Pro případ dublování jemných textilií se používá 10% roztok. Zředěná pryskyřice se nanáší na dublovací 
tkaninu,eventuelně i oboustranně,pokud se tato tkanina použije jako mezinosič. Po úplném vyschnutí 
pryskyřice se nosič s originálem spojí na vakuovém stole při teplotě cca 45°Celsia. 
Pryskyřice se může použít i jako firnis,pro tento účel je však rozhodně vhodnější předchozí typ 550/675. 
 
Lascaux Acrylharz 550/675-40%glanz 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2065 100 2065 500 
Cena 895.00 2928.00 (litr 586.00) 
 
Lascaux Acrylharz P550-40%TB glanz 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2069 100 2069 500 
Cena 915.00 3819.00 (litr 764.00) 
 
LASCAUX KONSOLIDAČNÍ A RETUŠOVACÍ MEDIA 
 
Lascaux medium pro retuše(Mowilith 20) 
 
Složení:polyvinylacetát(PVA),světlu a stárnutí odolná umělá pryskyřice s vysokou schopností pojit pigmenty.50% 
roztok ve směsi etanolu/acetonu v poměru 7:3(35%etanolu+15%acetonu) 
Rozpustnost:permanentně rozpustné medium v etanolu a 5%vody,acetonu,toluenu.Nerozpustné v alifatických 
uhlovodících,jako je terpentýnová náhražka nebo lakový benzín. 
Použití:Jako pojivo pigmentů při retuších. 
Zpracování:Lascaux medium se může smíchávat s pigmenty přímo na paletě.Protože každý pigment má jinou 
potřebu pojiva,je potřebná zkušenost pro získání žádané rovnováhy pojiva/pigmentu,resp. žádaného stupně 
lesku(nasycení pojivem) jako je mat,polomat či lesk.Pro zředění media pro retuše se doporučuje směs etanolu  
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a cca 10-30% butylglykolu,metoxypropanol(PM) nebo diacetonalkohol,čímž se doba schnutí prodlouží na 
žádanou délku. 
Dodávaná forma:skleněné lahve o objemu 200ml,resp.lahve z umělé hmoty o objemu 1000ml 
Značení podle zákona o nebezpečných látkách: F       lehce vznětlivý 
                                                                                       R 11 lehce vznětlivý 
                                                                                       R 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj vznícení 
                                                                                                Při práci nekuřte 
                                                                                       S 23  nevdechujte páry 
                                                                                       S 51  pracujte jen v dobře větraných prostorách 
Produkt je určen výhradně pro profesionální práci v oblasti restaurování uměleckých děl.    
Lascaux konsolidační medium 
Jemná,vodou rozpustná disperze acrylkopolymeru 
Vlastnosti: 

• rozpustná vodou 
• vysychá do podoby čirého a pružného filmu 
• odolná vůči stárnutí a světlu 
• velmi dobrá schopnost penetrace 
• minimální teplota pro vytváření filmu cca 4°Celsia 
• pH cca 8.5 
• rozpustné v esterech,aromátech,acetonu 

Toto medium pro konsolidaci bylo vyvinuto ve spolupráci se švédským centrálním institutem památkové péče 
pro konzervaci středověkých polychromií na dřevě.Medium má díky nízké viskozitě obzvlášť dobrou schopnost 
penetrace. Díky této vlastnosti je možné s ním rychle a bezpečně upevnit uvolněné i zpráškovatělé barevné 
vrstvy. Je možné s ním konsolidovat i plochy citlivé na vodu,jako je pozlacení na vysoký lesk nebo tenké klihem 
pojené vrstvy barev. Je schopno tyto plochy na dřevěných či textilních nosičích zpevnit bez bobtnání nebo 
vzniku skvrn po vodě. Koncentrace produktu se dá libovolně upravit destilovanou vodou. Jako zesíťující 
produkt se dá použít technický benzín. Eventuální přebytky media je možné po zaschnutí, tedy po cca 24 
hodinách bezezbytku odstranit acetonem nebo xylenem. Zásadní informace o zkušenostech z produktem 
naleznete na stránkách časopisu Restauro. 
 
Lascaux konsolidační medium 250ml 500ml 1000ml 
Obj.číslo 2043 025 2043 050 2043 100 
Cena 643.00 907.00 1311.00 
 
Lascaux retušovací medium 200ml 500ml 1000ml 
Obj.číslo 2042  020 - 2042 100 
Cena 338.00  816.00 
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BEVA® PRODUKTY 
 
Beva 371®/Lascaux 375  hotový 40% roztok 
 
1.Příprava lepidla 
 
Z nepoužité dózy litrového balení produktu odebereme asi 1/8,tj. 125ml obsahu a toto množství nahradíme 
zhruba stejným množstvím aromatického rozpouštědla nebo xylénu( zpomaluje schnutí),resp.směsí obou 
prostředků čímž se získá 37% roztok Bevy/Lascaux.Takto připravenou dózu zakryjeme ale neuzavřeme.Umístíme 
ji ve vodní lázni a zahříváme tak dlouho,až je roztok tekoucí a čirý.Produkt občas promícháme. 
V této podobě je Beva/Lascaux standartním lepidlem pro doublování a může se nanášet buď na staré plátno 
nebo na nový nosič.Nejlépe se nanáší válečkem buď přímo z dózy a nebo si můžete vypomoci vaničkou na 
nanášení barvy válečkem.Po upotřebení je možné vrátit otřením zbylou Bevu rovnou do dózy.Váleček sám se 
pak může demontovat z násady a uchovávat v roztoku z aromatických rozpouštědel.Při častém používání se 
může váleček udržovat ve vlhkém stavu ve folii z Hostaphanu.Díky tomu,že se dají v případě Bevy vždy použít 
znovu i staré zbytky,nedochází k žádnému odpadu,který by byl nepoužitelný. 
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2.Příprava malby/obrazu 

- demontujte napínací rám 
- vyrovnejte okraje 
- zpevněte uvolněnou vrstvu barev 
- uzavřete trhliny tmelem,pokud jsou na díle staré tmely,které se zachovaly,pak se špatné musí 

odstranit,starý firniš a tmely se zkorigují 
- jako ochranu naneste nějaký závěrečný firniš 
- malbu položte lícní stranou na silikonový papír.Upevňovací okraje přilepte na desku páskou tak,aby se 

malba nemohla pohybovat.Rubovou stranu vyrovnejte skalpelem(v místech nopů,resp.nerovností 
v osnově plátna),tato místa neobrušujte! 

- deformace povrchu malby vyrovnejte pomocí napařování 
- v závislosti na žádané hloubce penetrace se rubová strana obrazu buď opatří vrstvou Bevy nebo 

jejího 8/10% roztoku budˇv aromatických rozpouštědlech nebo v toluenu v poměru 1:3 či 1:4 – tento 
roztok pak na rub obrazu nastříkejte.Přes noc se nechá tato vrstva uschnout 

Aby nemusel restaurátor být vystaven vlivu působení par z ředidel,je dobré pracovat v místě,kde se dají 
páry dobře odsávat či odvětrávat. 
 
3.Příprava rubu textilie 
Protože některé kroky v pracovním postupu vyžadují dobu schnutí,je možné tyto pauzy využít k nanesení 
podkladu na doublovací plátno,tj.opatřit tuto textilii Bevou ve spreji.Gustav Berger používá následující 
vrstvy: 
- sedvič z jemného,flexibilního,syntetického materiálu,např polyester Dacron,který je jemnější a 

rovnoměrnější než klasické tkaniny a tím i lepší 
- folie Hostaphan nebo Melinex jako mezivrstva 
- nosná tkanina 
Zatímco sendvičová tkanina a nosná tkanina se mohou připravovat dlouho dopředu než se zásah vůbec 
realizuje,měla by se folie mezivrstvy připravovat teprve krátce před vlastním zásahem. 
 
4.Příprava sendviče a nosné tkaniny 
Jemná polyesterová tkanina by se měla lehce připevnit na velké síto a nastříkat oboustraně roztokem 
Bevy.Nechte ji pak uschnout. 
Nosná tkanina by se měla připravit obdobně s tím rozdílem,že se nastříká jen ta strana,na kterou se bude 
lepit. 
 
5.Příprava mezivrstvy 
Přířez kusu těžké folie,např.Hostaphan(125-150my silná)by měl přesahovat okraje malby o cca 5-7cm.Tato 
folie zároveň slouží jako mezivrstva mající dostatečnou pevnost,jako ochrana proti zdeformování a 
zamezuje roztékání tekutiny. 
Připravený přířez se upevní na karton pokrytý silikonovým papírem.Mezivrstva se opatří uzavřenou vrstvou 
Bevy.Poněvadž Hostaphan neabsorbuje žádnou Bevu,uschne tato vrstva běhemcca 15 
minut.Hostaphanová folie se pak obrátí a na rubu opatří Bevou.Uschlá folie se položí na pečlivě vyčistěný 
karton. 
Následuje položení obrazu lícem nahoru,obrys se vyznačí na folii. 
Obraz se odejme a cca 3mm směrem dovnitř(z vnitřní strany obrysu)se narýsuje dodatečná linie obrysu. 
Mezivrstva se nyní vyřízne v rozměru této vnitřní obrysové linie,tj. o 3mm na všech stranách menší než je 
obrys skutečného obrazu.Protože všechny obrazy jsou většinou mírně nepravidelné,je lepší vystřihovat folii 
nůžkami.Musí se to udělat teprve před nanášením vrstvy,aby se zabránilo znečistění folie. 
 
6.Příprava lepení 
Pečlivě vyčistěte vakuový stůl.Musí se mít na mysli fakt,že výsledek ovlivní jakákoliv nerovnost ať již na stole 
nebo na doublovací vrstvě.Před vlastním lepením je tedy nutné důkladně prohlédnout a eliminovat 
všechny nerovnosti kterékoliv vrstvy. 
Vlastní lepení probíhá takto: 
- stůl pokryjte folii z Hostaphanu tloušťky 25-40my.Folie je lepší než silikonový papír,protože ten zřídkakdy 

zůstane na stole ležet ve zcela ploché podobě.Zkušení uživatelé stolů a Bevy si mohou dovolit tento 
krok vypustit,protože při odborném použití Beva neprostoupí lněným plátnem. 

- rubovou stranu plátna položte na hostaphanovou folii nebo na nahřívací desku stolu,stranou 
opatřenou nastříkanou Bevou nahoru. 

- suchou,přistřiženou mezivrstvu položte na doublovací plátno a narovnejte přesně ve směru nití osnovy 
plátna 
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- tepelnou špachtlí lehce mezivrstvu přilepte ve dvou vedlejších rozích k rubu nosného plátna,aby 
nedošlo k posunu mezivrstvy 

- vrstvu sendviče položte na mezivrstvu.Tužkou nebo křídou obkreslete obrys mezivrstvy na 
sendvič.Oběma rukama směrem od středu vyrovnejte povrch. 

- ještě než se položí obraz na karton se přidržující okraje ve čtyřech rozích vyříznou a to tak,aby obraz 
uvnitř vyznačeného obrysu mohl být vyrovnán s vrstvou sendviče.Pokud není toto vyříznutí přidržujícího 
okraje možné,je možné přesunout značky tak,aby ukazovaly přesnou pozici v rozích. 

- obraz lícem nahoru položte na sendvič a pomocí značek vyrovnejte,lehce vrstvy k sobě přitlačte. 
- odsávací ventily přisuňte k rohům obrazu 
- celou stavbu vrstev pokryjte membránou a spusťte odsávání. 

 
Nikdy nezačněte stůl okamžitě zahřívat!Můžete tak ještě jednou,teď pod tlakem zkontrolovat následnost 
jednotlivých vrstev.Ve studeném stavu se dá dosáhnout lepšího vakua,protože vzduch může lépe odcházet 

- stůl zahřejte na povrchovou teplotu malby 65st.Celsia Použijte.nejméně 5 plošných teploměrů(do 
každého roku a do středu),teploměry musí mít i všechny výhřevné elementy.Nikdy se nespoléhejte na 
elektronické termostaty a kontaktní termometry. 

- během vakua pomalu nechejte schladnout objekt na 35-40st.Celsia.Poslední výzkumy Gustava 
Bergera a Russela ukázaly,že rychlým schlazením značně trpí malba. 

Při této výstavbě doublování se střídá porézní vrstva s vrstvou propouštějící vzduch.To umožňuje jednak 
dobré odvádění vzduchu a dále i rovnoměrné rozložení tlaku.Tím se dá dosáhnout i při slabém podtlaku 
rovnoměrného doublování. 
Důležité! 
Nahoře a vespod lepených míst se musí bezpodmínečně použít silikonový papír.Beva drží na 
teflonu,hostaphanu a všech ostatních površích.Obraz se může Bevou doublovat jen pomocí oddělující 
tkaniny na pevný nosič. 
Odstranění doublování Bevy-reverzibilita 
Obraz se položí na tepelný stůl,na rub se nastříká sprejem nebo natře štětcem aromatické 
rozpouštědlo.Nastříkaná plocha se překryje hostaphanovou folií.Stůl se předehřeje na cca 50-
55st.Celsia.Po pěti minutách přezkoušejte,zda se doublování oddělilo.Pokud ne,pak proces 
opakujte.Doublování se musí oddělit lehce,bez násilí vůči originálnímu plátnu,u extrémně velkých obrazů 
se tento proces dá provádět po etapách pomocí odstřihování uvolněných dílů. 
Reference/literatura/studie 
G.A.Berger“Consolidation of Delaminating Paintings(ICOM Meeting 1978) 
G.A.Berger!Heat-Seal Lining of Torn Painting with Beva(Studies…… 1975) 
G.A.Berger“Unconventional Treatments for Unconventional Paintings(Studies…..1976) 
G.A.Berger“More Unconventional Treatments for Unconventional Art(Studies……1990) 
G.A.Berger“La foderattura-Metodologia e tecnica“(Firenze 1992,Nardini Editore) 
Lascaux Report R1,Lascaux Report R71 

 
 
 
Lascaux 375/ Příprava produktu z tzv.suché směsi 
 
Pro přípravu 40% roztoku Bevy/Lascaux podle originální receptury GustavaA.Bergera postupujte takto: 

- do uzavíratelné nádoby vsypte obsah balení suché směsi(1.65kg) a přidejte 1.5kg(odpovídá 
1.7litru)toluenu.Na nádobu položte víko ale nezavírejte ji na pevno 

- tuto směs bevy a toluenu nechte přes noc bobtnat 
- následujícího dne tuto směs ve vodní lázni za velmi dobrého provětrávání a odvětrávání místnosti 

zahřejte na cca 60 stupňů Celsia. 
- průběžným promícháváním rozmíchejte tak,aby jste získali homogenní roztok. 
- poté,za pomalého míchání,postupně přidejte 1kg(odpovídá 1.4litru)benzínu destilačního rozsahu 

100/140 až opět dosáhnete homogenní směsi-roztoku.Zahřátí roztoku při použití ulehčuje zpracování 
- tímto způsobem získáte asi 4.15kg(odpovídá 5-ti litrům)roztoku Bevy 371/Lascaux 375.Nádobu při 

ochlazování  zachovávejte uzavřenou. 
- Další zpracování a použití Bevy/Lascaux se řídí návody na použití pro hotový produkt. 
UPOZORNĚNÍ! 
Toluen i benzín jsou lehce vznětlivé látky.Dodržujte striktně bezpečnostní opatření.Nebezpečí 
vznícení!Nekuřte!Nikdy nepřipravujte více než 5 litrů směsi.Mějte při práci vždy po ruce připravené víko na 
nádobu a zdroj vody.Bevu výhradně připravujte v dobře větraných místnostech! 
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Beva 371Film® 
 
Tento film byl speciálně vyvinut pro dosažení tenké,transparentní lepící vrstvy(25,resp.65my) potřebné při 
konzervaci uměleckých děl na papíře,při montážích,sestavování koláží,doublování s požadavkem 
transparence atd. 

- Film neobsahuje žádná ředidla a nevznikají žádné nebezpečné páry během použití 
- Průhledná podložka umožňuje přesné vyříznutí a přesné položení,což je důležité zejména u 

upevňování koláží a lámavého materiálu. 
- Film není lepivý,pokud se neaktivuje ředidlem nebo teplem.Proto se tento typ Bevy dá položit na 

uvolněné nebo zlomkové části a přesně fixovat,aniž by lepidlo bylo v tomto okamžiku 
aktivní.Nejčastěji se k aktivaci využívá proudu teplého vzduchu(65st.Celsia) 

- Tento materiál se dá využít při konzervaci papíru i textilu,protože film není tekutý,dá se z něj vystřihnout 
zcela přesně pouze nezbytně nutná část pro vymezený prostor aplikace.Pokud podmínky vyžadují 
silnější vrstvu,mohou se použít buď dvě tenčí vrstvy verze 25my nebo jedna vrstva filmu silnějšího. 

- Beva Film se dá odstranit ze savých povrchů acetonem nebo hexanem – pokud tato ředidla 
samozřejmě nemají negativní vliv na ošetřované umělecké dílo.Tato rozpouštědla nerozpouští vlastní 
lepidlo,pouze způsobují jeho nabobtnání,takže absorbující materiály nejsou Bevou znečistěny.Film se 
dá zpětně aktivovat i teplem. 

 
Beva Gel® 
 
BEVA GEL je vodní disperzí etylenvinylacetátu a akrylové pryskyřice  ve vodném roztoku nitrocelulózy. 
 
Reverzibilita 
 
Po provedení zkoušky urychleného stárnutí bylo možné konstatovat,že Gel se dá částečně rozpustit vodou, 
isopropylalkoholem a toluenem. Může být pro potřeby odstranění změkčen zmíněnými rozpouštědly nebo při 
teplotě 66˚ Celsia,pokud je sejmutí nezbytné. Protože komponenty Gelu mají vysokou molekulární 
váhu,vyžaduje si tento proces delší čas. Z tohoto důvodu se doporučuje separovat Gel od povrchu izolační 
vrstvou roztoku BEVY 371 nebo Filmem. 
 
 
 
 
BEVA Gel se může použít  pro každou aplikaci,které předchází aplikace BEVY D8.Tento postup vykazuje lepší 
adhezi u mnoha podkladových vrstev. 
BEVA Gel se dá odstranit vodou z povrchu týdny po aplikaci pomocí štětce nebo válečku používaných pro 
aplikaci. Usnadňuje to čistění. 
BEVA Gel má excelentní přilnavost,když se používá jako vodou rozpustné lepidlo. Tato vlastnost dovoluje 
snadné , přesné a pevné  spojení povrchů. 
BEVA Gel  rychle přilne, pokud je aplikován na porézní či savý povrch. 
 
Následující pokyny platí pro aplikaci Gelu jako kontaktního lepidla: 
 

1. Připravte povrch na lepení tak,aby byl co možná nejčistší a nejhladší. 
2. Nejdříve, 2-3 hodiny před aplikací gelu, naneste na rubovou stranu obrazu izolační vrstvu roztoku BEVY 

371. 
3. Vyznačte si obrys malby na nový nosič 
4. Naneste na nový nosič silnou vrstvu BEVA Gelu a nechte ji uschnout po dobu 30-60 minut v závislosti 

na teplotě a vlhkosti vzduchu. 
5. Umístěte originální malbu mezi vyznačené značky obrysu a přitlačte k novému nosiči pomocí 

tamponu,měkkých válečků podtlaku apod. Pohyb veďte přes celou plochu obrazu. 
6. Nechte zaschnout v horizontální podobě alespoň 48 hodin 

 
Tepelná aktivace Gelu 
 

• BEVA GEL se může aktivovat teplotou 66-70˚ Celsia během nebo po zaschnutí. To umožňuje 
konzervátorům korigovat uvolněné plochy,pokud by se objevily. 
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• Protože GEL je thixotropní, nestéká ani ze svislých povrchů. Této vlastnosti se dá dobře využít během 
konsolidace uvolněných ploch na  zdivu. Možnost reaktivace Gelu teplem je během této aplikace 
velmi užitečná. 

• Vrstva  suchého gelu se může reaktivovat přetřením  štětcem namočeným ve vodě nebo vodním 
sprejem,resp. isopropanolem,resp. směsí obou. Pro reaktivaci se doporučuje překrýt vlhčenou plochu 
na několik hodin Mylarem,aby se tak zaručila rovnoměrnost změkčovacího media. 

• BEVA GEL a BEVA 371 vykazují vynikající vzájemnou přilnavost 
• Pro garanci reverzibility aplikujte před Gelem vždy separační vrstvu BEVY 371 

 
Beva® izolační firnis 
 
Vlastní výroba firmy Kremer Pigmente v licenci  Conservators Products. Firnis se nanáší po provedení retuší před 
nanášením závěrečného povrchového pojednání. Dá se nanášet i nástřikem,jedná se o směs 
polyvinyacetátových pryskyřic v rychle se odpařujících rozpouštědlech.Obsahuje aromaty. Velmi vhodný jako 
podklad pro závěrečné laky na bázi Regalrezu nebo Paraloidu. 
 
Beva 371/Lascaux 375 40%roztok 1000ml 5000ml 
Obj.číslo 2060 100 2060 500 
Cena 790.00 2675.00 (litr 517.00) 
 
Lascaux 375 suchá směs 1.65kg na 
přípravu 5-ti litrů 40% Bevy 371 

Obj.číslo 2061 000 Cena 1510.00 (litr 304.00) 

 
Beva Gel 100ml 1000ml 
Obj.číslo 2083 100 2083 500 
Cena 130.00 892.00 (100ml 79.00) 
 
Beva izolační firnis 250ml 1000ml 
Obj.číslo 87025  87030 
Cena 330.00 1155.00 
 
 
Beva Film silný 65my,šířka 685mm běžný metr originální role 10 běžných metrů 
Obj.číslo 2080 001 2080 010 
Cena 712.00 6640.00 (běžný metr 664.00) 
 
Beva Film silný 65my,šířka 
164.6CM,pouze v roli 6.1 běžného 
metru 

Obj.číslo 87052 9460.00 

 
Beva Film tenký 25my,šířka 685mm běžný metr originální role 10 běžných metrů 
Obj.číslo 2081 001 2081 010 
Cena 712.00 6640.00 (běžný metr 664.00) 
 
 
 
 


