
• OCHRONA: Dzięki mikropenetracji w głąb porów drewna 

lazura wiąże się z podłożem. Wzmacnia je, pozostawiając 

trwałą ochronę przed promieniowaniem UV i 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jest szczególnie 

zalecana na trudne gatunki drewna, doskonale chroniąc je 

przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

• DEKORACJA: Nadaje nowoczesny, matowy efekt 

dekoracyjny powierzchni, zachowuje fakturę drewna.

• NIEKAPIACA KONSYSTENCJA: Umożliwia nałożenie 

odpowiedniej ilości lazury na pędzel, bez ociekania czy 

kapania produktu, zapewnia doskonałe rozprowadzanie 

pędzlem i wygodę aplikacji.

• ŁATWA RENOWACJA: Wystarczy nałożyć nową warstwę 

bez konieczności usuwania poprzedniej.

INFORMACJE

Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne pionowe elementy drewniane takie jak: elewacje, płoty, drzwi, 
okiennice, altany, wiary, boazerie, meble. Nadaje się na europejskie i egzotyczne gatunki drewna. Lazura
ochronna długotrwała Efekt drewna nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Lazura ochronna 
długotrwała
Efekt drewna
poj. 0,75L; 2,5L; 5L

*między warstwami



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 konstrukcyjnego V33.
- Drewno wcześniej pokryte lazurą: usunąć złuszczajacą się warstwę mechanicznie lub chemicznie. 
Przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni i odpylić. Należy 
wybrać kolor lazury o ton ciemniejszy od obecnego koloru podłoża.
- Drewno twarde (np. dąb, kasztan, cedr): przy pierwszej warstwie nałożyć produkt rozcieńczony 10% woda, a 
następnie nałożyć druga warstwę nierozcieńczoną.
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PRZYGOTOWANIE

Lazura ochronna długotrwała Efekt drewna

APLIKACJA
1. Temperatura stosowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
2. Przed użyciem oraz w trakcie nakładania lazurę dokładnie wymieszać.
3. Nałożyć dwie warstwy pędzlem lub trzy pistoletem (w przypadku aplikacji natryskowej rozcieńczyć produkt 
10% woda).
4. Na drewno nowe lub narażone na silniejsza degradacje pod wpływem oddziaływania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych zaleca się w przypadku jaśniejszych odcieni nałożenie trzeciej warstwy.
5. Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest po wyschnięciu lazury.

• 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.
• Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste, woskowane i olejowane.
• Lazura ochronna nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.
• Przy nanoszeniu metoda natryskową produkt musi być dostosowany do odpowiedniej lepkości.
• 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.
• Puszkę z niewykorzystanym produktem należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

KOLORY

Biały Dąb jasny
Klon 

kanadyjski
KasztanTek Palisander 

Mahoń Szary 
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