Lazura ochronna
Kryjąca
Polski Klimat
poj. 0,75L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność

• Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV.
• Wodoodporna, zapobiega tworzeniu mikroszczelin.
• Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy sie pod wpływem
niskich temperatur.

Schnięcie*

Czyszczenie

• Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz
pracuje wraz z drewnem podczas zmian spowodowanych
wilgocią.

*między warstwami

• Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
• Nowe, modne odcienie szarości, brązu i grafitu jako kryjące,
jednolite wybarwienia
• Doskonale kryje stare i poszarzałe drewno

Zastosowanie: pionowe drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki,
płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, donice drewniane itp. Lazura ochronna Kryjąca
Polski Klimat nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

Lazura ochronna Kryjąca Polski Klimat

PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac. Nakładać w temperaturze 12°C - 25°C. Nie nakładać
w przeciągach. Drewno musi być suche, czyste i oczyszczone z pyłu.
• Drewno surowe : przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz
owadami należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.
• Drewno wcześniej pokryte lazurą : usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie.
Przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni i odpylić.
• Drewno egzotyczne oraz twarde (np. dąb, kasztan, cedr) : przed zastosowaniem lazury użyć odpowiedni
podkład.
• Drewno poszarzałe : przed zastosowaniem lazury użyć odpowiedni podkład.

APLIKACJA
Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać. Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub wałkiem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
Na drewno nowe lub narażone na silniejszą degradacje pod wpływem oddziaływania niekorzystnych warunków
atmosferycznych, zaleca się w przypadku jaśniejszych odcieni nałożenie dodatkowej warstwy. Ostateczny efekt
kolorystyczny widoczny jest po wyschnięciu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę
należy rozcieńczyć do 10% wodą.
• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw.
• Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć
będzie od gatunku drewna.
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