LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT
IMPREGNUJĄCO - DEKORACYJNA
•
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UV PROTECT 35 – wysoka odporność na UV
AQUA-BLOCK – efekt perlenia kropli wody
Powłoka odporna na grzyby i glony

SATYNA
0,75L – 2,5L – 5L
± 12m²/L
czas schnięcia między warstwami 6h

Produkt przeznaczony do ochrony drewna narażonego na działanie niekorzystnych warunków pogodowych, typowych
dla polskiego klimatu.
Jest to produkt o trzech właściwościach:
1. Impregnuje - wnikając w głąb drewna
2. Chroni drewno przed promieniowaniem UV i działaniem wody
3. Dekoruje drewno, nadając mu trwały i piękny kolor
• UV PROTECT 35 - zawarte w niej filtry UV i pigmenty skutecznie blokują promienie słoneczne.
• AQUA BLOCK - hydrofobowa formuła sprawia, ze krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego
powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI
• Powłoka jest odporna na działanie grzybów i glonów.
• Skutecznie chroni drewno przed działaniem promieni UV.
• Wodoodporna, zapobiega wnikaniu wody w głąb drewna.
• Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur.
• Elastyczna, niełuszcząca się powłoka pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych.
• Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.

PRZEZNACZENIE
• Drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe,
pergole, itp.
• Wszystkie gatunki drewna z wyłączeniem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty.
• Na powierzchnie umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu.
• Nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
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 złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować
podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy
zmatowić powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.

NAKŁADANIE
• Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać.
• Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
• Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych i przeciągach.
• Nałożyć 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 zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.
• Zachować minimum 6h odstęp pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Nie nakładać lazury, dopóki poprzednia
warstwa nie jest całkowicie sucha i nie daje się zmatowić.
• Na drewno narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni,
zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy lazury.
• Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest na drewnie po wyschnięciu.
• Lazura bezbarwna nie może być stosowana jako jedyna warstwa wykończeniowa. Jest ona przeznaczona do renowacji
drewna już pokrytego barwna lazura lub do wyciszenia pozostałych kolorów.
• W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć
do 10% benzyną lakową.

• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw. Przed
rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie lazury na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.
• Na drewno nowe lub narażone na silniejszą degradację pod wpływem oddziaływania niekorzystnych warunków
atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy.
• Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku
drewna.
• Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste, 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 niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem.
Nie dopuścić do przemrożenia produktu.

TRWAŁOŚĆ POWŁOKI
Trwałość powłoki zależy od stopnia jej narażenia oraz od prawidłowego przygotowania podłoża i aplikacji lazury zgodnie z
instrukcją. Może ulec skróceniu w przypadku zbyt cienkiej powłoki oraz utrudnionego spływania wody z zabezpieczonej
powierzchni. W przypadku powierzchni szczególnie narażonych na działanie promieni słonecznych rekomendowane
jest nałożenie dodatkowej warstwy produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOSCI
UWAGA. EUH208: Zawiera kwasy tłuszczowe oleju talowego, trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych w
C18. Może powodować wystapienie reakcji alergicznej. H226: Łatwopalna ciecz i pary. EUH066: Powtarzające
się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. P101: W razie konieczności zasięgniecia porady
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziecmi. P210: Przechowywać z dala od zródeł ciepła, gorących powierzchni, zródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych zródeł zapłonu. Nie palić. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 400g/l
(2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 400g/l LZO. Okres ważnosci 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.
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