Technický list

Lignofix® SILNOVRSTVÁ LAZÚRA
Silnovrstvá vodou riediteľná lazúra

POUŽITIE
Silnovrstvá vodou riediteľná lazúra Lignofix® je určená na všetky drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch – obloženie
balkónov a fasád, pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere a pod. Lazúra Lignofix® je určená aj na priemyselné aplikácie
na všetky drevené povrchy. Nie je samostatne vhodná na nátery pochôdznych plôch. Lazúra Lignofix® chráni drevo pred
poveternostnými vplyvmi a starnutím. Je tiež určená pre interiéri s vysokými nárokmi na hygienu – jedálne, školy,
nemocnice a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený. Drevo
napadnuté biotickými škodcami alebo drevo určené do exteriéru je nutné najprv ošetriť vhodným biocídnym prípravkom
rady Lignofix®.

SCHVÁLENIE
Výrobok spĺňa požiadavky zákona č. 22/1997 Zb., v platnom znení. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.
Výrobok je schválený na použitie na detské hračky. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle STN 65 0201:1980-08.

OCHRANNÉ ÚČINKY
Lazúra je odolná, ľahko pretierateľná, s dobrou priľnavosťou k podkladu, pružná a bez zápachu. Chráni pred
poveternostnými vplyvmi, striekajúcou vodou a zašpinením.

ZLOŽENIE
Zmes vody a akrylátovej disperzie s prídavkom aditív, v odtieňoch zmes transparentných pigmentov. Bezfarebná
varianta má naviac ÚV filter.

ODTIENE
Pinia, dub, čerešňa, mahagón, meranti, zlatý dub, orech, wenge biely, bielošedý, šedý antik a bezfarebný s ÚV filtrom.
Výsledný odtieň závisí aj na druhu a reze natieraného dreva a počte aplikovaných vrstiev. Všetky odtiene sú vzájomne
miešateľné, na zosvetlenie farebných odtieňov možno použiť bezfarebný odtieň v prídavku max. 10%.

VZHĽAD
Zamatový lesk.

PARAMETRE
hustota
obsah neprchavých zložiek
pH

1 040 kg/mᴲ
cca 30% hm.
8,5

PRÍPRAVA PODKLADU
Poklad musí byť zbrúsený po rokoch, suchý, čistý, bez zbytkov prachu napr. po brúsení. Nemôže byť znečistený olejom,
silikónovými tmelmi a inými vodou odpudzujúcimi látkami. Eventuálne výrony živíc musia byť odstránené vymytím
vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Nesúdržné staré nátery je nutné odstrániť, súdržné zdrsniť. Drevo
obsahujúce väčšie množstvo živíc sa nehodí na použitie v exteriéri.

APLIKÁCIA
Pred použitím dôkladne premiešať. Vlhkosť natieraného dreva by mala byť v rozmedzí 10-12%. Po preschnutí prvého
náteru (cca 12 hodín) sa povrch prebrúsi jemným šmirgľovým papierom. Tým sa odstránia drobné vlákna dreva a získa
sa dokonalejší povrch. Potom sa aplikuje druhý náter. V prípade aplikácie v exteriéri sa nanesie rovnakým spôsobom
náter tretí. Je nutné dbať na rovnomernosť aplikácie, najmä na prípadné kvapky (cca 2-5 minút po vykonaní náteru sa
odporúča stiahnuť prípadné kvapky polosuchým štetcom).
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Náter je pretierateľný po 2-4 hodinách pri teplote 20 °C, plne zaťažiteľný je po 48 hodinách pri teplote +20 °C. Aplikačné
rozmedzie teplôt na nanášanie je +5 až +25 °C. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu pri teplote +18 až +22 °C a relatívnej
vlhkosti vzduchu 65 %.
Pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred slnečným svitom a do úplného preschnutia dažďom!

RIEDENIE
Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pri prvej vrstve riediť 10-15 % vody.

SPÔSOB NANÁŠANIA
Valčekom, štetcom, striekaním, máčaním.

VÝDATNOSŤ
10-15 m²/v jednej vrstve.

ÚDRŽBA
Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

SKLADOVANIE
Skladovať možno v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od
+5 až +25 °C. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBOK NEMÔŽE ZMRZNÚŤ.

ZÁRUČNÁ DOBA
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
UPOZORNENIE
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. 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 bezpečnostný list (na stiahnutie na
www.stachema.sk)

BALENIE
0,75 a 2,5 litra.

Dátum revízie: 18. 10. 2019
Vydaním tohto technického listu predchádzajúce vydania strácajú platnosť.
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