Technický list

Lignofix® LAZURA 3 v 1
Tenkovrstvá syntetická lazúra s biocídom

POUŽITIE
Lignofix LAZURA 3 v 1 je tenkovrstvá syntetická lazúra s biocídom - má
dlhodobý preventívny účinok proti drevokazným hubám a plesniam. Je
určená na dekoratívne nátery drevených povrchov v interiéri aj exteriéri
ako sú ploty, pergoly, chaty, záhradný nábytok, okná, dvere, obloženie
balkónov a fasád pod. Nie je samostatne vhodná k náterom pochôdznych
plôch. Lazúra sa vyznačuje výbornou penetráciou do dreva, zvýšenou
vodoodpudivosťou, veľmi ľahkou obnovou starého náteru a výbornou
priľnavosťou ďalšieho náteru. Výsledný náter pigmentovaných typov je
dlhodobo odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, nepraská a
nelúpe sa. Bezfarebný odtieň nie je vhodný pre nátery v exteriéri, pretože
má slabý UV filter a mohlo by dôjsť k poškodeniu dreva pod náterom
vplyvom slnečného žiarenia. Možno ho použiť na zosvetlenie ostatných
odtieňov.
ZLOŽENIE
Lazúra na báze syntetických živíc a vysychavých olejov s obsahom rozpúšťadiel, pigmentov a špeciálnych
prísad. Obsahuje biocíd s fungicídnym účinkom.
ODTIENE
Bezfarebná, biela, antik šedý, wenge, orech, mahagón, zlatý dub, dub, pínia. Výsledný odtieň závisí aj od
druhu a rezu natieraného dreva a počtu aplikovaných vrstiev! Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné.
VZHĽAD
Hodvábny mat, dekoratívne zafarbuje povrch dreva.
PARAMETRE
hustota
obsah sušiny

840 kg/mᴲ
cca 35% hm.

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrch dreva musí byť dokonale vybrúsený po vláknach, suchý, čistý, bez zvyškov prachu napr. po brúsení,
nemôže byť znečistený olejom, silikónovými tmelmi a pod. Ak sa vyskytnú výrony živíc, musia byť odstránené
vymytím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Vlhkosť natieraného dreva maximálne 12%, vlhkosť
vzduchu do 80%.
APLIKÁCIA
Pred použitím dôkladne premiešať, neriediť! Náter sa vykonáva za stáleho a suchého počasia pri teplotách
10-25 °C, do zaschnutia sa odporúča chrániť natierané plochy pred intenzívnym priamym slnečným žiarením.
Lazúra sa nanáša štetcom v smere vlákien. Prebytok laku, ktorý sa nevsiakne v priebehu 10-20 minút je
potrebné zotrieť suchým štetcom. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 8-14 hodín. Do interiéru
aplikujeme 2 vrstvy, do exteriéru 3 vrstvy, priečne vrstvy dreva chránime pred vlhkosťou.
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POZOR
Organické horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, buničitá vata a pod.), znečistené
prípravkom sa môžu samé vznietiť a spôsobiť požiar! Handry na čistenie a pracovné odevy kontaminované
prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej kovovej nádobe a
skladovať mimo interiér.
RIEDENIE
Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.
SPÔSOB NANÁŠANIA
Štetcom.
VÝDATNOSŤ
10-14 m²/v jednej vrstve.
ÚDRŽBA
Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce (pred úplným zaschnutím) umyť riedidlom S 6006.
BALENIE
0,6l a 2,2l
SKLADOVANIE
Skladovať a prepravovať len v pôvodných dokonale uzatvorených obaloch, uchovávať v dobre vetraných
skladoch pri teplotách +5 až +25 °C.
ZÁRUČNÁ DOBA
24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené
informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: viď
etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk)

Dátum revízie: 30. 07. 2021 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť. )
Distribútor v SR:
STACHEMA Bratislava a.s.
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900 41 Rovinka, SR
Tel.: 00421-2-45985500
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