
Lazura ochronna to produkt o 3 własciwosciach:impregnuje wnikajac w głab drewna, dekoruje
nadajac mu trwały i piekny kolor i chronidrewno przed promieniowaniem UV. Utworzonap owłoka chroni drewno przed 
wilgocia, eliminujac powstawanie przebarwien na drewnie. Transparentna powłoka podkresla naturalny rysunek słojów
drewna. Łatwa renowacja - wystarczy nałozyc nowa warstwe bez koniecznosci usuwania poprzedniej.

Lazura ochronna

UNIWERSALNA
NA ZEWNATRZ I DO WEWNATRZ

WŁAŚCIWOŚCI
• Głeboko wnika w pory drewna.
• Odpowiednia na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.
• Elastyczna, niełuszczaca sie powłoka.
• Trwałosc koloru az do 6 lat.
• Zapewnia piekne satynowe wykonczenie.
• Stosowana w systemie z Impregnatem do drewna budowlanego V33 
zapewnia pełna ochrone biobójcza do 10 lat.
• Łatwa w utrzymaniu i renowacji.

Czas schnięcia: Między warstwami: 6h

Opakowania: 0.75L, 2.5L, 5L

Wydajność (1 warstwa):

1L = ok. 12 m² 

Narzędzia: Pędzel lub pistolet

Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa

•Skutecznie chroni przed promieniowaniem UV
•Hydrofobowa
•Łatwa renowacja

PRZYGOTOWANIE PODŁOZA
Drewno musi byc czyste, suche i o odpowiedniej wilgotnosci.
• Drewno surowe: przeszlifowac papierem sciernym i odpylic. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami nalezy
zastosowac Impregnat do drewna budowlanego V33.
• Drewno wczesniej pokryte lazura: usunac złuszczajaca sie warstwe mechanicznie lub chemicznie, a nastepnie
przeszlifowac podłoze drobnoziarnistym papierem sciernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest
nienaruszona, nalezy zmatowic powierzchnie papierem sciernym, odpylic i nałozyc warstwe wykonczeniowa.

• Łatwa w utrzymaniu i renowacji.

ZASTOSOWANIE
Idealna na zewnetrzne i wewnetrzne pionowe elementy drewniane takie jak: płoty, domy drewniane, drzwi, okna,
wiezba dachowa, boazerie, okiennice, meble itp.
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NAKŁADANIE
• Przed uzyciem oraz w trakcie malowania, dokładnie wymieszac.
• Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
• Nakładajac pierwsza warstwe zalecamy wetrzec w drewno jak najmniejsza ilosc lazury lub usunac jej nadmiar suchym
pedzlem.
• Nakładac minimum 2 warstwy pedzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
• Przed nałozeniem kolejnej warstwy zaleca sie szlifowanie miedzywarstwowe drobnoziarnistym papierem sciernym w
celu wygładzenia powierzchni oraz w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw. Po kazdym szlifowaniu powierzchnie
nalezy odpylic.
• Ostateczny efekt kolorystyczny otrzymujemy po wyschnieciu lazury.



ZALENIA V33
• Lazura bezbarwna nie moze byc stosowana jako jedyna warstwa wykonczeniowa. Jest ona przeznaczona do renowacji 
drewna juz pokrytego barwna lazura lub do wyciszenia pozostałych kolorów.
• Na drewno nowe lub narazone na silniejsza degradacje pod wpływem oddziaływania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych oraz w przypadku jasniejszych odcieni, zaleca sie nałozenie trzeciej warstwy.
• W przypadku malowania drewna twardego przy nakładaniu pierwszej warstwy zaleca sie rozcienczyc produkt benzyna 
lakowa (do10%).
• Nie nalezy nakładac lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane.
• Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi byc dostosowany do własciwej lepkosci.
• W przypadku stosowania na inne powłoki nalezy wykonac próbe przyczepnosci.
• Puszke z niewykorzystana lazura nalezy szczelnie zamknac i przechowywac postawiona do góry dnem.
• Malowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od ognia, w odziezy ochronnej.
• Ostateczny efekt kolorystyczny zalezy od rodzaju podłoza oraz od ilosci naniesionych warstw.
• Czas schniecia zalezy od temperatury, wilgotnosci powietrza i gatunku drewna.
• Transportowac i przechowywac w pozycji pionowej.
Uwaga: Lazura ochronna nie moze byc warstwa wykonczeniowa parkietu ani tarasu, mozna natomiast ja zastosowac 
jako produkt barwiacy pod Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałosci V33 (jedna warstwa lazury).
Zgodnie z Dyrektywa Unijna dotyczaca emisji LZOZgodnie z Dyrektywa Unijna dotyczaca emisji LZO
Lazura ochronna V33 została sklasyfikowana jako produkt z kategorii e: Lakiery do malowania wewnetrznych
lub zewnetrznych elementów wykonczeniowych.

DO 6 LAT TRWAŁOŚCI
Trwałosc zalezy od stopnia narazenia i warunków atmosferycznych. Czas ten moze ulec skróceniu w przypadku zbyt 
cienkiej powłoki, bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, ciagłego narazenia powierzchni na działanie 
wilgoci lub utrudnionego spływania wody z zabezpieczonej powierzchni oraz gdy podczas malowania nie zostały 
spełnione warunki podane przez producenta w karcie technicznej produktu.
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SRODKI OSTROZNOSCI
UWAGA
EUH208: Zawiera kwasy tłuszczowe oleju talowego, trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych w C18 (nie dotyczy 
odcienia bezbarwnego) oraz metyloetyloketoksym. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej. H226: Łatwopalna 
ciecz i pary. EUH066: Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skóry. P101: W razie 
koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. P102: Chronic przed dziecmi. P210: 
Przechowywac z dala od zródeł ciepła, goracych powierzchni, zródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych zródeł zapłonu. 
Nie palic. P271: Stosowac wyłacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartosc/pojemnik 
usuwac do Centrum zbierania odpadów (skontaktuj sie z lokalnymi władzami).
Wartosc graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 400g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 400g/l LZO. Resztki
produktu nalezy przelac do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknac. W trosce o ochrone srodowiska nie wylewac do 
kanalizacji. Puste opakowanie wrzucic do odpowiedniego pojemnika.
Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej moze odbiegac od koloru oryginalnego.
Okres waznosci 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.


