
  
 
 
 

Popis výrobku               : Barevná , hluboce  penetrující lazura pro ošet řování d řeva v exteriéru  

Charakteristika              : Barevná, hluboce penetrující lazura na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic. 
Ideální pro ošetřování zahradní galanterie (ploty, pergoly, altány, okenice, můstky atp.), 
zahradního nábytku nebo dřevěných fasádových prvků. Modifikované alkydové 
pryskyřice hluboce penetrují do dřeva, chrání ho před povětrnostními vlivy včetně 
působení vody. Lazura zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva. Lze ji použít také na chemicky 
ošetřené dřevo. 

  
 

Technické údaje 
Složení                :  modifikovaná alkydová pryskyřice                
Hustota při 20 °C : cca 0,88 kg/l 
Doba schnutí       : 12 – 24 hodin 
2. vrstvu lze         : po 24 hodinách 
nanášet 
Lesk                     : mat 
Obsah pevných    : 21 % obj. 
částic     
Vydatnost             : 10 – 15 m2/l značně závisí na  
nanášení                 druhu a zpracování dřeva, 
                                způsobu aplikace 

Nanášení               •      lazurovacím štětcem 
• ponořováním 
• válečkem s vlasem 
       4 mm z mikrovlákna 

Balení                    :  2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l (na objednání)    
Aplikační               :  nenanášet při teplotě pod +5 °C  
podmínky                 a vlhkosti vzduchu nad 85 % 
Čištění                  :  lakový benzín 
Ředidlo                 :  nedoporučuje se dále ředit 
Skladovatelnost    :  dle data uvedeného na obalu 
 

Podklad 
Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice  
a musí být suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí 
překročit 18 %. 
 

Pracovní postup 
Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na 
zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. U dřevin 
s vysokým obsahem ve vodě rozpustných látek (dub, 
modřín, některé exotické dřeviny) může docházet 
k jejich vymývání a zabarvení okolí. Lazuru je nejlépe 
vetřít do dřeva lazurovacím štětcem. Je možné nanášet 
ponořováním nebo válečkem z mikrovlákna s vlasem 4 
mm. Zašedlé dřevo se doporučuje přebrousit nebo 
očistit přípravkem Buldok Čistič dřeva. Nanáší se 2 až 
3 vrstvy v závislosti na nasákavosti. Jsou-li dřevěné  
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Pracovní postup 
prvky chemicky ošetřené tlakovou impregnací, je 
potřeba povrch jemně přebrousit a nanést ve dvou 
vrstvách. Renovační nátěry se provádí podle potřeby, 
nejlépe na jaře, vždy po očištění přípravkem Buldok 
Čistič dřeva, a to v jedné vrstvě. Opakovaný nátěr se 
provádí po zaschnutí předchozího. Jste-li na 
pochybách, kontaktujte technické oddělení dodavatele.  
 

Barevné odstíny 
bezbarvý, bílý, 101 borovice limba, 102 borovice 
středomořská, 103 cedr asijský, 104 dub královský, 105 
hruška africká, 106 ořech brazilský, 107 zlatý kaštan, 
108 palisandr argentinský, 109 manukový med, 110 
mahagon khaya, 111 teak přírodní, 228 topol šedý, 229 
grafit sibiřský 
 

Bezpečnostní pokyny 
Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie 
a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje 
bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě 
výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších 
poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem 
v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, 
Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez 
povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, 
že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít 
odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím 
doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na 
zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování 
nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte 
naše technické oddělení. 
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