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OCHRONA DREWNA

PRZED CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
Drewno ma służyć nam wiele lat i cieszyć swoim naturalnym
pięknem. Jest jednak stale narażone na działanie szkodliwych
czynników zewnętrznych, dlatego warto wybrać produkt, który
zabezpieczy je zarówno przed biokorozją, jak i przed warunkami
atmosferycznymi.
ZA GRO ŻE N IA
ZE W N Ę T RZN E
Grzyby: rozwijają się w środowisku zawilgoconym. Część z nich
powoduje głęboki rozkład drewna
i jego zniszczenie. Sinizny z kolei
w znacznym stopniu pogarszają
jego walory estetyczne.
Owady techniczne szkodniki
drewna: atakują drewno o różnym
stopniu wilgotności, zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz. Drążąc
otwory, mocno osłabiają strukturę
drewna.
Słońce: promienie UV atakują
powierzchniowe warstwy drewna
i powodują utlenianie, które objawia się szarzeniem i osłabieniem
struktury powierzchni.
Opady i wilgotność: pod wpływem wody drewno na zmianę
pęcznieje i kurczy się, co powoduje powstawanie na powierzchni
mikroszczelin. Wysoka wilgotność
drewna sprzyja także rozwojowi
grzybów.

R O Z WI ĄZ AN I E
Impregnat do drewna budowlanego chroni drewno przed rozwojem grzybów.

Impregnat do drewna budowlanego chroni drewno przed
atakiem owadów, a także leczy
drewno już zainfekowane.

Zawarte w lazurach, impregnatach koloryzujących, olejach
oraz lakierze jachtowym V33
filtry anty UV, pigmenty i żywice
blokują promienie słoneczne.
Tworzona przez lazury, impregnaty koloryzujące i lakier jachtowy
V33 powłoka jest wodoodporna
– krople wody nie wnikają w głąb
drewna, lecz spływają po jego powierzchni. Oleje z kolei głęboko
wnikają w drewno, nadając mu
właściwości hydrofobowe.
Temperatura: znaczne wahania Elastyczna powłoka ochronna latemperatur głęboko uszkadzają zur, impregnatów koloryzujących
strukturę drewna, powodując po- i lakieru jachtowego V33 pracuje
wstawanie szczelin.
wraz ze zmianami objętościowymi drewna powstałymi pod wpływem wahań temperaturowych.
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Odpowiednie przygotowanie powierzchni
Zarówno wówczas, gdy zabezpieczamy drewno surowe, jak i pokryte już warstwą wykończeniową, powierzchnia drewna musi
być czysta, sucha, gładka, bez śladów biokorozji. Zainfekowane
elementy należy usunąć lub wymienić. W przypadku renowacji,
gdy stara powłoka jest uszkodzona, należy usunąć złuszczającą się
warstwę mechanicznie lub chemicznie. Przed malowaniem należy także usunąć z powierzchni poszarzałe warstwy drewna, które
mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność nowej powłoki.
Zabezpieczenie przed biokorozją
Aby zabezpieczyć drewno przed grzybami, sinizną i owadami
technicznymi szkodnikami drewna przed nałożeniem warstwy wykończeniowej należy zastosować biobójczy impregnat do drewna
budowlanego. Impregnat można nakładać jedynie na drewno surowe, warstwa wykończeniowa uniemożliwi wniknięcie impregnatu
w głąb drewna.
Wybór odpowiedniego produktu wykończeniowego:
	
Impregnaty koloryzujące – idealne na altanki, podbitki, pergole, płoty, balustrady. Produkty powłokotwórcze, dekorują drewno oraz chronią je przed UV, wodą i wilgocią. Są to produkty na
bazie wody, szybkoschnące.
Lazura ochronna – idealna na drewniane elementy architektury ogrodowej, drewniane elewacje, drzwi oraz inne drewniane
powierzchnie pionowe. Pozostawia satynową, barwną powłokę,
a dzięki wysokiej zawartości żywić trwale zabezpiecza drewno
przed UV oraz działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W zależności od stopnia narażenia powierzchni, V33
oferuje lazury o różnym poziomie ochrony.
Olej – idealny na tarasy drewniane (powierzchnie poziome)
oraz meble ogrodowe. Pozostawia matowe, naturalne wykończenie i pozwala na bezpośredni kontakt z drewnem. Wnika
głęboko w drewno, impregnuje je, zabezpieczając przed działaniem wody. Dzięki filtrom UV chroni przed promieniowaniem
słonecznym. Wymaga częstszej pielęgnacji niż lazury.
Lakier jachtowy – produkt powłokotwórczy nadający wysoki
połysk, może być stosowany m.in. na. okna, ławki, fasady drewniane, płoty, progi. Jest wodoodporny, odporny na ścieranie
i chroni przed promieniowaniem UV.
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IMPREGNAT
DO DREWNA BUDOWLANEGO
	Środek biobójczy przeznaczony do długotrwałej ochrony
drewna przed korozją biologiczną
	Zabezpiecza i leczy przed owadami oraz zabezpiecza
przed grzybami
Klasa użytkowania drewna 1-3: wewnątrz i na zewnątrz
	Idealny podkład biobójczy pod lazury ochronne i oleje
oraz do zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego
	Do stosowania na więźbę dachową, belki, dźwigary,
elewacje drewniane, okna, bramy
Bezbarwny, bezwonny

copyright THIEBLIN Michel / DUMONT Grégoire

NAKŁADANIE

1L
+
-

5

m2

WYDAJNOŚĆ

min

15

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

1L - 5L - 25L

Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem
należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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IMPREGNAT
DEKORACYJNY
DO

	Idealny na altanki, podbitki, pergole, płoty, balustrady
	Powłokotwórczy – dzięki zawartości żywic zapewnia
do 4 lat ochrony drewna
Dekoruje drewno, podkreślając rysunek jego słojów
	Odporny na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych
warunków atmosferycznych
	Chroni drewno przed działaniem wody i wilgocią
	Szybkoschnący – całość prac można zakończyć
nawet w 4 godziny
	Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę bez
konieczności usuwania poprzedniej

SATYNA

1L

12

+
-

m2

WYKOŃCZENIE
WYDAJNOŚĆ

3h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

1L - 3L - 6L

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

sosna
dąb złocisty
skandynawska

tek

mahoń

palisander

biały

szary

GWARANTOWANEJ
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IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY
EASY IMPREGNAT
DO
LA T

	
Najszybszy sposób na udekorowanie drewna nowego i
poszarzałego, takiego jak: pergole, płoty, altany ogrodowe.
Możliwość aplikacji za pomocą opryskiwacza ogrodowego

OCHRONY

	Kryjące wykończenie: dekoruje i zabezpiecza drewno
postarzałe i zaplamione
	Trwała ochrona koloru przed czynnikami atmosferycznymi i
promieniowaniem UV
Gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania
Szybkoschnący

MAT

WYKOŃCZENIE

DO

12m2/l WYDAJNOŚĆ*

2h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L

* Wydajność przy zastosowaniu opryskiwacza ok. 4m2/l

biały

tek

okume

mokka

kora

antracyt

łupek
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LAZURA OCHRONNA
UNIWERSALNA
	Idealna na płoty, podbitki i architekturę ogrodową
Produkt 3 w 1: impregnuje, dekoruje, chroni
Impregnuje wnikając w głąb drewna
Dekoruje, zapewniając piękno i trwałość koloru
Chroni przed promieniowaniem UV i działaniem wody
	Wodoodporna, zapewnia efekt perlenia – krople wody
nie wnikają w głąb drewna, spływają po jego powierzchni
	Mikroporowata i elastyczna: pozwala drewnu oddychać
oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian objętościowych
Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz

SATYNA

1L

12

+
-

6h

m2

WYKOŃCZENIE
WYDAJNOŚĆ

PORADA V33
W przypadku silnie
nasłonecznionych powierzchni
(strona południowa i zachodnia)
zalecamy nałożenie trzeciej
warstwy lazury.

SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L

* Lazura bezbarwna przy użyciu na zewnątrz przeznaczona jest wyłącznie do renowacji
drewna już pokrytego barwna lazurą lub do wyciszenia pozostałych kolorów

*bezbarwny

sosna
dąb
skandynawska naturalny

dąb jasny

mahoń

ciemny dąb

czereśnia

dąb złocisty

drewno
egzotyczne

kasztan

orzech

palisander

heban

10

LAZURA OCHRONNA
O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI
DO

	Dekoruje i chroni drewno do 8 lat, idealna na elewacje
drewniane, drzwi, okna, architekturę ogrodową

TRWAŁOŚCI

	Odporna na działanie ekstremalnych warunków
klimatycznych
	Tiksotropowa: na bazie żywicy alkidowej, łatwo się
rozprowadza i nie tworzy zacieków
	Wodoodporna, zapewnia efekt perlenia – krople wody
nie wnikają w głąb drewna, spływają po jego powierzchni
	Odcień bezbarwny zawiera filtry UV i może być stosowany
na powierzchnie zewnętrzne
	Mikroporowata: zabezpieczone podłoże może oddychać,
a jednocześnie nie wchłania wody

SATYNA

1L

12

+
-

m2

12h

WYKOŃCZENIE
WYDAJNOŚĆ

SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L*

* kolory dostępne w opakowaniach 5L

*bezbarwny

*sosna
skandynawska

*czereśnia

dąb
jasny

*sosna
oregońska

dąb
średni

*dąb
złocisty

*mahoń

cedr
czerwony

*ciemny
dąb

*ciemny
orzech

*zielony
baskijski
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LAZURA OCHRONNA
POLSKI KLIMAT
 pecjalnie na trudne warunki pogodowe polskiego klimatu
S
została stworzona Lazura Ochronna Polski Klimat:
–w
 okresie letnim zawarte w niej filtry UV i pigmenty blokują
promienie słoneczne.
–w
 ysoka jakość żywic sprawia, że powłoka jest hydrofobowa.
Krople wody nie wnikają w głąb drewna, nie dopuszczając do
tworzenia się mikroszczelin.
–p
 owłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna
powstałymi pod wpływem wahań wilgotnościowych i
temperaturowych.
–p
 owłoka jest mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod
wpływem niskich temperatur.
	Lazura jest idealna zarówno na drewno zewnętrzne jak i
wewnętrzne: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki
narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, donice drewniane itp.
Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
Nie kapie, nie tworzy smug oraz zacieków.

SATYNA

1L

12

+
-

m2

12h

WYKOŃCZENIE
WYDAJNOŚĆ

SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L

bezbarwny

sosna
skandynawska

sosna
oregońska

dąb jasny

dąb złocisty

mahoń

dąb ciemny

ciemny orzech
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LAZURA OCHRONNA WSPÓŁCZESNA
POLSKI KLIMAT
NOWOŚĆ

	Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV
	Wodo- i mrozoodporna
	Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu
oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian
spowodowanych wilgocią
	Nowe, modne odcienie szarości i grafitu oraz efekt
naturalnie postarzanego drewna
	Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie

PORADA V33
W przypadku silnie
nasłonecznionych powierzchni
(strona południowa i zachodnia)
zalecamy nałożenie trzeciej
warstwy lazury.

WYKOŃCZENIE

MAT

1L

12

+
-

m2

WYDAJNOŚĆ

3h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L*

* Kolory dostępne w opakowaniach 5L

odymiony
świerk

czerwony cedr ciemna miedź

pozłacana
sosna

*biały cedr

odymiony dąb *srebrnoszary srebrny cedr *grafitowy dąb
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LAZURA OCHRONNA KRYJĄCA
POLSKI KLIMAT
NOWOŚĆ

	Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV
	Wodo- i mrozoodporna
	Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu
oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian
spowodowanych wilgocią
	Nowe, modne odcienie szarości, brązu i grafitu jako kryjące,
jednolite wybarwienia
	Doskonale kryje stare i poszarzałe drewno

SATYNA

1L

12

+
-

m2

WYKOŃCZENIE
WYDAJNOŚĆ

3h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L

len

gałka
szary porost
muszkatołowa

orzech
korzeń lukrecji
makadamia

kasztan

orzech
laskowy

pieprz

otoczak górski
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LAZURA OCHRONNA DŁUGOTRWAŁA
NATURALNY EFEKT DREWNA
DO

	Idealna na zewnętrzne i wewnętrzne pionowe elementy
drewniane, takie jak: elewacje, płoty, drzwi, okiennice,
altany, wiaty, boazerie, meble

OCHRONY

	Nadaje nowoczesny, matowy efekt dekoracyjny
powierzchni, zachowuje fakturę drewna
	Dzięki mikropenetracji w głąb porów drewna lazura wiąże
się z podłożem. Wzmacnia je, pozostawiając trwałą ochronę
przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami
pogodowymi

HYDROFOBOWA

WYKOŃCZENIE

MAT

1L

13

+
-

m2

WYDAJNOŚĆ

3h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L

biały

dąb jasny

klon
kanadyjski

kasztan

palisander

tek

mahoń

szary
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LAZURA OCHRONNA
O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI
OCHRONA

	
Dekoruje i chroni drewno do 12 lat, idealna na elewacje,
okna, drzwi, płoty, architekturę ogrodową
	Elastyczna powłoka: lazura pracuje wraz ze zmianą
wymiarów objętości drewna – wahania wilgotnościowe
	Produkt termokurczliwy: powłoka odporna na wahania
temperaturowe w zakresie od -40°C do +60°C
	Wodoodporna, zapewnia efekt perlenia – krople wody
nie wnikają w głąb drewna, spływają po jego powierzchni
	Długotrwała intensywność kolorów na zewnątrz,
powłoka odporna na promienie UV
	Doskonała przyczepność na wszystkie gatunki drewna
	Idealna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SATYNA

1L

12

+
-

m2

WYKOŃCZENIE
WYDAJNOŚĆ

4h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L
* Lazura bezbarwna przy użyciu na zewnątrz przeznaczona jest wyłącznie do renowacji drewna już
pokrytego barwna lazurą lub do wyciszenia pozostałych kolorów
Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

*bezbarwny

sosna
skandynawska

czereśnia

dąb
złocisty

dąb
średni

dąb
ciemny

DO
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OLEJ
DO TARASÓW
	
Impregnuje i chroni powierzchnie tarasowe z drewna
egzotycznego i europejskiego przed działaniem wody
i zmiennymi warunkami atmosferycznymi
Chroni przed plamami i zatłuszczeniem
Przywraca drewnu naturalną barwę
Nie powoduje śliskości tarasów
	Doskonały na powierzchnie z drewna zaimpregnowanego
ciśnieniowo

WYKOŃCZENIE

MAT

1L
+
-

8

m2

24h

WYDAJNOŚĆ
SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE

1L - 2,5L - 5L

CZYSZCZENIE TARASÓW

1L

30

+
-

Środek czyszczący do tarasów odplamia, odtłuszcza i czyści
tarasy z drewna egzotycznego i europejskiego. Przywraca drewnu
naturalny kolor i usuwa szare przebarwienia. Produkt ten może być
nakładany za pomocą myjki ciśnieniowej bądź ręcznie, szczotką
o sztywnym włosiu. Pozwala wyczyścić aż do 30 m² tarasu, a dzięki
wodnej formule jest nieszkodliwy dla środowiska.

bezbarwny

tek

m2

WYDAJNOŚĆ
NARZĘDZIA

WODA

1L

palisander

CZYSZCZENIE
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OLEJ DO TARASÓW
O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI
	
Impregnuje i chroni powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego
i europejskiego
Zawarty w nim olej tungowy zapewnia wyjątkowo wysoką odporność
	
Bogaty w środki hydrofobowe – zabezpiecza przed wodą
deszczową, chlorowaną i wilgotnością powietrza
	
Zawiera dwa aktywne absorbenty UV zapewniające długotrwałą ochronę przed słońcem (drewno nie zmienia koloru)
Chroni drewno przed plamami i tłuszczem
Wymaga rzadszej renowacji

WYKOŃCZENIE

MAT

1L

10

+
-

m2

24h

WODA

WYDAJNOŚĆ
SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE

1L - 2,5L

Dzięki zawartości dwóch aktywnych absorbentów UV Olej do tarasów o ekstremalnej odporności trwale chroni drewno
przed słońcem. Jeden z absorbentów
chroni przed promieniowaniem krótkofalowym, które niszczy powierzchniową
warstwę drewna, drugi sprawia, że olej
wnika w głąb drewna i zapewnia ochronę
przed promieniowaniem długofalowym.

bezbarwny

tek

promieniowanie UV
UV krótkofalowe
UV długofalowe

drewno

PORADA V33
Utrata koloru lub
pojawienie się białych
plam na drewnie oznacza,
że należy na miejsca
zniszczone nałożyć jedną
lub dwie warstwy oleju.
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OLEJ
DO MEBLI OGRODOWYCH
Zachowuje naturalny, matowy aspekt drewna
Idealny do egzotycznych i krajowych gatunków drewna
Odporny na działanie wody i promieniowania UV
Chroni przed sinieniem i plamami
	
Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę
bez konieczności usuwania poprzedniej

WYKOŃCZENIE

MAT

1L

12

+
-

m2

24h

WYDAJNOŚĆ
SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE

PORADA V33
Olej może lekko przyciemnić
drewno. Przed nałożeniem
zalecamy naniesienie oleju
na niewielkiej i niewidocznej
powierzchni.

0,5L

ZALECENIA V33
Gdy drewno zaczyna blaknąć lub pokrywać się nalotem,
na te miejsca nałożyć olej za pomocą bawełnianej szmatki.

bezbarwny

tek
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OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH
O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI
	
Skutecznie chroni drewno narażone na silne promieniowanie
UV i zmienne temperatury. Idealny dla długotrwałej ochrony
mebli ogrodowych
Idealny do egzotycznych i krajowych gatunków drewna
Wysoka zawartość filtrów UV
Zapobiega szarzeniu drewna
Wzbogacony olejem tungowym i naturalnymi woskami
Zwiększona odporność na zaplamienia i tłuszcz
Wymaga rzadszej renowacji

WYKOŃCZENIE

MAT

1L

12

+
-

WYDAJNOŚĆ

m2

SCHNIĘCIE

24h

CZYSZCZENIE

PORADA V33
Aby upewnić się, czy drewno
jest odpowiednio zabezpieczone,
należy wylać na nie odrobinę
wody. Pojawiający się efekt
perlenia będzie świadczył
o właściwym nasączeniu
powierzchni olejem.

0,5L

CZYSZCZENIE MEBLI OGRODOWYCH
Środek czyszczący meble ogrodowe usuwa plamy,
tłuszcz i pleśń. Rozjaśnia i wybiela drewno, przywracając
mu naturalny kolor. Produkt można stosować przed
użyciem oleju lub do codziennej pielęgnacji stołów,
krzeseł, ławek i innych mebli ogrodowych.

bezbarwny

tek

NARZĘDZIA:

szczotka o
sztywnym włosiu

24h

WODA

0,75L

SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE
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OLEJ DO MEBLI
OGRODOWYCH W KREMIE
EASY KREM
	
Dla wszystkich rodzajów mebli ogrodowych oraz wszystkich
gatunków drewna europejskiego i egzotycznego
Możliwość stosowania na wszystkie, wcześniej nałożone oleje
	Głęboko penetruje w strukturę drewna, zapewniając ochronę
przed woda, zabrudzeniami i promieniowaniem UV bez
konieczności usuwania poprzedniej
	Kremowa konsystencja - szybka i łatwa aplikacja poprzez
wcieranie za pomocą szmatki lub kłębków bawełnianych

WYKOŃCZENIE

MAT

1L

20

PORADA V33

+
-

Olej może lekko przyciemnić
drewno. Przed nałożeniem
zalecamy naniesienie oleju
na niewielkiej i niewidocznej
powierzchni.

m2

WYDAJNOŚĆ

3h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

0,5L

bezbarwny

tek
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LAKIER JACHTOWY
	Szerokie zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz: okna, drzwi,
ławki, elewacje drewniane, płoty, meble ogrodowe, progi
	Znakomita ochrona przed promieniowaniem UV
i solą z wody morskiej
Wodoodporny
Odporny na ścieranie
Elastyczna powłoka

WYSOKI
POŁYSK

1L

12

+
-

6h

m2

WYKOŃCZENIE
WYDAJNOŚĆ

SCHNIĘCIE

CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L

bezbarwny

bursztynowy
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ŚRODKI DO USUWANIA
STARYCH POWŁOK

OGIA
TECHNOL

ŚRODEK DO USUWANIA

STARYCH POWŁOK
Nie zawiera chlorku metylenu

Usuwa wszystkie typy jednokomponentowych farb, lakierów, lazur i klejów
Szybki czas działania
Nie niszczy odnawianej powierzchni

24h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

Żelowa formuła
Ulega biodegradacji

0,25L - 1L

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK

Z POWIERZCHNI DREWNIANYCH

Usuwa wszystkie typy jednokomponentowych farb, lakierów, lazur
i klejów z powierzchni drewnianych
 zięki zawartości olejku sosnowego nie wysusza i nie niszczy
D
powierzchni drewnianych
Nie przyciemnia drewna i nie pozostawia plam
Żelowa formuła

24h

SCHNIĘCIE

woda

CZYSZCZENIE

Ulega biodegradacji
0,25L - 1L

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK

SPRAY

NOWOŚĆ

Idealny do usuwania wszelkich jednokomponentowych
powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur, klejów itp.
 o stosowania na wielu powierzchniach: drewno, metal, cement,
D
płytki, szkło. Nie przyciemnia drewna

24h

SCHNIĘCIE

 elowa formuła – produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki
Ż
na powierzchniach pionowych

woda

CZYSZCZENIE

Bardzo prosty i szybki w użyciu – nie wymaga żadnych narzędzi

0,4L
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ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA
Czy przed nałożeniem każdej warstwy lazury należy przeszlifować
drewno papierem ściernym?
Szlifowanie papierem ściernym likwiduje włókna drzewne, które podnoszą się w trakcie wysychania lazury. Tym samym gwarantuje spójność
warstw, a zarazem pozwala uzyskać idealnie gładkie wykończenie powierzchni oraz sprawia, że kolejna warstwa lazury będzie miała lepszą
przyczepność, dzięki czemu nie będzie się łuszczyła.
Ile należy nakładać warstw lazury: dwie czy trzy?
Zazwyczaj nakłada się dwie warstwy lazury. Trzecią warstwę warto nałożyć na drewno:
- wystawione na stronę południową lub zachodnią,
- pokryte lazurą o jasnym odcieniu,
- gdy drewno jest zbyt porowate i nie uzyskuje się jedwabistego efektu po
nałożeniu dwóch warstw.
Czy na wcześniej zastosowany impregnat żywiczny można nałożyć
Impregnat do drewna budowlanego V33?
Nie, ponieważ pory drewna zostały już zamknięte. W takim przypadku
doskonałym wykończeniem będzie jedna z lazur ochronnych.
Czy można nałożyć Impregnat do drewna budowlanego V33 na drewno
pokryte lazurą lub lakierem?
Nie, ponieważ impregnat nie będzie mógł wniknąć w drewno. W tym
wypadku należy usunąć stare powłoki wykończeniowe za pomocą środka do usuwania starych powłok, a następnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym. Impregnat biobójczy powinien wniknąć w głąb
drewna aby je chronić przed zainfekowaniem.
Czy można pokryć olejowaną powierzchnię lakierem, lazurą lub farbą?
Nie, olej impregnuje drewno i je natłuszcza, przez co uniemożliwia przyczepność innych produktów wykończeniowych.
Czy olejowane drewno zachowuje swoją naturalną barwę?
Nałożenie oleju „ociepla” drewno, czyli delikatnie je przyciemnia.
Przyciemnienie koloru jest szczególnie zauważalne w przypadku drewna
starego i różni się w zależności od gatunku drewna.
Jak często należy ponawiać aplikację oleju na drewnie ogrodowym?
Wówczas, gdy drewno staje się bledsze – oznacza to, że nie jest już dostatecznie chronione przez olej. W tym wypadku woda może rozmaczać
drewno i istnieje ryzyko, że będzie ono szarzeć. Należy nałożyć nową
warstwę oleju za pomocą pędzla i po 15 minutach zetrzeć nadmiar. Renowację drewna olejowanego powinno się wykonywać dwa razy do roku,
w okresie wiosennym oraz jesiennym.

V33 Polska jest również dystrybutorem
produktów
www.liberon.pl
POSTAW NA JAKOŚĆ.
WYBIERZ V33

www.bloombyliberon.pl

Porady
Dodatkowe informacje, wskazówki
dotyczące stosowania produktów,
karty techniczne oraz ulotki
znajdują się na stronie
www.v33.pl

Gwarancja
Produkty V33 spełniają normy
europejskie dotyczące ochrony
zdrowia i środowiska, a ich
jakość gwarantowana jest przez
certyfikaty ISO 9000 i ISO 14001.
Impregnaty mają atesty PZH
oraz pozwolenie na obrót
produktem biobójczym.

 ydajność produktu podawana jest przy jednej
W
warstwie wykończeniowej.
Wydajność zależy od gatunku drewna i sposobu
aplikacji.
Czas schnięcia podano dla temp. 20°C i 60%
wilgotności powietrza.
Ze względu na niedoskonałość druku odcienie
kolorów mogą się nieznacznie różnić od koloru
oryginalnego.

www.v33.pl

V33 POLSKA sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania
tel. +48 61 89 45 100, fax +48 61 89 44 141
V33PL@v33.com

