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Farbtechnik   

 

Lazurová ochrana  
dřeva HL 2500  
(Holzlasur HL 2500)  
 
 
 
 

���� splňuje požadavky VOC 2010  
���� ochrana proti pov ětrnosti a UV zá ření 
����   zachovává strukturu d řeva  
 
  
Popis výrobku 
 
Lazurovací rozpouštědlový ochranný lak na dřevo 
s hloubkovým průnikem do povrchu. Speciální 
kombinace pojiv a světelně stálých pigmentů zaručuje 
vysokou ochranu dřeva a jeho odolnost proti vlivům 
povětrnosti a UV záření.  
 
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru, vhodné pro nátěry vrat, 
okenních rámů, pergol, dřevěných sloupků, střešních 
podhledů, dřevěných plotů, obložení stěn, zahradních 
chatek, dřevostaveb apod.  
 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
0,75 l plechová dóza           6 ks v kartonu / 504 ks na paletě 
5 l plechová nádoba            72 ks na paletě  / 360 l na paletě  
25 l plechová nádoba           16 ks na paletě / 400 l na paletě             
 
 
Skladování:  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení 
po dobu cca 24 měsíců, nad +5°C. 
 
 
Barva: dub, borovice, modřín, sosna, teak, kaštan, 
ořech, palisandr, bezbarvá (jen interiér) 
 
Stupeň lesku: hedvábně lesklý 
 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.    

Spotřeba:                              cca 70 – 100 ml / m2  

                                              ohoblované dřevo  

                                              cca 100 – 160 ml / m2  

                                              neohoblované dřevo                               

Pojivo:                                   alkydová pryskyřice   

Ředění:                                 nanášení bez ředění   

Schnutí:                                 cca 8 – 12 hodin 

                                              dle nasákavosti dřeva                              

                                              

                                           

                                                                                                                                              

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Váleček, štětec, stříkací zařízení airless. Nářadí po 
upotřebení očistěte nitroředidlem. 
 
Podklad: 
Musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, prachu, vosků, 
volných částic  a všech separačních vrstev. Vlhkost dřeva 
nesmí překročit 15%. 
 
Příprava podkladu: 
Dřeva bohatá na pryskyřice, zejména tropická, 
omyjte nitroředidlem. Pokud obnovujete nátěr, 
odstraňte nenosné a nepřilnavé vrstvy staršího 
původního nátěru. Neporušené intaktní starší nátěry 
přebruste. Napadené části dřeva odbruste až na 
zdravý podklad. Po obroušení povrch zbavte 
prachu. K ochraně proti dřevokaznému hmyzu 
penetrujte podklad  Impregna čním základem HL 250 . 
 
Zpracování: 
Před upotřebením lak důkladně promíchejte. 
Nanášejte nátěrem, válečkováním nebo nástřikem. 
Po případné aplikaci penetračního nátěru nanášejte 
neředěnou Lazurovou ochranu d řeva HL 2500 v jedné 
vrstvě, syrová dřeva vyžadují zpravidla 1 - 2 vrstvy. 
Setřením přebytečné lazury houbou nebo měkkým 
hadrem zvýrazníte strukturu dřeva.  
Natřené plochy pravidelně kontrolujte, eventuální 
škody vždy urychleně opravte.  
 
 
 

Upozorn ění: 
Lazurovou ochrana d řeva HL 2500 v bezbarvém provedení 
použijte pouze v interiéru, neobsahuje dostatečné 
množství pigmentů k ochraně proti vlivům UV záření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

Impregna ční základ HL 250 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 

 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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