Lazura ochronna
o wysokiej
odporności
poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE

• Dzięki wysokiej zawartości żywic i środków chroniących
Wykończenie

Wydajność

przed promieniowaniem UV zapewnia długotrwałą ochronę
– do 8 lat trwałości.
• Odporna na działanie ekstremalnych warunków
klimatycznych.
• Tiksotropowa: na bazie żywicy alkidowej, łatwo się

Schnięcie*

Czyszczenie

rozprowadza i nie tworzy zacieków.
• Wodoodporna: chroni drewno przed deszczem i wilgocią.
• Mikroporowata: zabezpieczone lazurą podłoże może
oddychać, a jednocześnie nie wchłania wody.

*między warstwami

• Nadaje podłożu odpowiednią wodoodporność: zapobiega
wsiąkaniu wody w podłoże i pleśnieniu drewna.
• Można ją stosować na drewnianych powierzchniach
pionowych w eksploatacji wewnętrznej i zewnętrznej,
także na drewno uprzednio pokryte lazurą.

Zastosowanie: do eksploatacji zewnętrznej, jako doskonała i trwała ochrona drewna narażonego na
silne działanie promieni UV i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Drzwi, okna, domy drewniane,
bramy, ogrodzenia, więźba dachowa, panele, okiennice, itp. Lazura ochronna o wysokiej odporności nie
może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

Lazura ochronna o wysokiej odporności
PRZYGOTOWANIE
Drewno musi być czyste, suche i oczyszczone z pyłu.
Drewno niemalowane: lekko przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
Dla zwiększenia ochrony, najpierw można zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.
Drewno pokryte lazurą: złuszczającą się warstwę lazury należy usunąć mechanicznie lub chemicznie, a
następnie w celu wygładzenia powierzchni lekko przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym i
odpylić.

APLIKACJA
• Przed rozpoczęciem malowania lazurę dobrze wymieszać. Nakładać na drewno surowe lub dobrze
oczyszczone i suche.
• Nakładając pierwszą warstwę zalecamy wetrzeć w drewno jak najmniejszą ilość lazury, lub usunąć jej
nadmiar suchym pędzlem.
• Nakładać minimum 2 warstwy za pomocą pędzla lub minimum 3 warstwy za pomocą pistoletu natryskowego
(po rozcieńczeniu 10% benzyną lakową).
• Przed nałożeniem kolejnej warstwy, drewno należy lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym
w celu wygładzenia powierzchni, po czym odpylić.
• Idealne warunki stosowania: temperatura od 12°C do 25°C.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• Na drewno nowe lub narażone na silniejsze działanie warunków atmosferycznych – podobnie jak w
przypadku odcieni jaśniejszych – zaleca się nałożyć trzecią warstwę.
• Lazura w odcieniu bezbarwnym zawiera filtry UV i może być stosowana do malowania powierzchni
zewnętrznych.
• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
• Puszkę z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać do góry dnem.
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*Biały
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*Zielony
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•

KOLORY

Kolory dostępne w opakowaniu 5L

Uwaga:
• Nie należy stosować Lazury ochronnej o wysokiej odporności do malowania parkietu ani tarasu.

