Lazura ochronna
Uniwersalna
poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność

• Głęboko wnika w pory drewna
• Odpowiednia na europejskie i egzotyczne gatunki
drewna
• Elastyczna, niełuszcząca się powłoka

Schnięcie*

Czyszczenie

• Trwałość koloru aż do 6 lat
• Zapewnia piękne satynowe wykończenie
• Łatwa w utrzymaniu i renowacji

*między warstwami

Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne pionowe elementy drewniane takie jak: płoty, domy
drewniane, drzwi, okna, więźba dachowa, boazerie, okiennice, meble itp. Lazura ochronna Uniwersalna
nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

Lazura ochronna Uniwersalna
PRZYGOTOWANIE
Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.
Drewno surowe: przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami
należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.
Drewno wcześniej pokryte lazurą: usunąć złuszczająca się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a
następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy
powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnią papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę
wykończeniową.

APLIKACJA
• Przed użyciem oraz w trakcie malowania, dokładnie wymieszać.
• Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
• Nakładając pierwszą warstwę zalecamy wetrzeć w drewno jak najmniejszą ilość lazury lub usunąć jej
nadmiar suchym pędzlem.
• Nakładać minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
• Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie miedzywarstwowe drobnoziarnistym papierem
ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz w celu zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym
szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.
• Ostateczny efekt kolorystyczny otrzymujemy po wyschnięciu lazury.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• Lazura bezbarwna nie może być stosowana jako jedyna warstwa wykończeniowa. Jest ona przeznaczona do
renowacji drewna już pokrytego barwną lazurą lub do wyciszenia pozostałych kolorów.
• Na drewno nowe lub narażone na silniejsza degradacje pod wpływem oddziaływania niekorzystnych
warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie trzeciej warstwy.
• W przypadku malowania drewna twardego przy nakładaniu pierwszej warstwy zaleca się rozcieńczyć produkt
benzyna lakowa (do 10%).
• Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane.
• Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
• W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
• Puszkę z niewykorzystana lazura należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawiona do góry dnem.
• Malować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od ognia, w odzieży ochronnej.
• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
• Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności powietrza i gatunku drewna.
• Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.
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Lazura ochronna Uniwersalna
KOLORY

Bezbarwny

Dąb
złocisty

Sosna
skandynawska

Dąb
naturalny

Dąb jasny

Drewno
egzotyczne

Kasztan

Orzech
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Mahoń

Ciemny dąb

Palisander

Heban

Czereśnia

