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D I C K S C H I C H T  L AS U R - silnovrstvá lazura
pro venkovní použití 
odolné proti kapající a stříkající vodě
odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
na bázi rozpouštědla

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu!

Výhody produktu:
Dobře schnoucí, saténově lesklý nátěr na bázi rozpouštědel, 
vhodný i pro venkovní použití. Snadná aplikace, je odolný vůči 
kapající a stříkající vodě. Velmi barevně intenzivní, odpuzuje 
vodu a reguluje vlhkost. Zachovává přirozený vzhled dřeva.

Stálost na světle: velmi dobrá

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Ano

Kompatibilita:
všechny odstíny lze mezi sebou míchat v libovolném poměru

Využití
Vynikající ochrana pro všechny druhy dřeva v exteriéru (např. 
dřevěné stavby, štíty domů, zahradní nábytek a další dřevěné 
povrchy s požadavkem vyšší povrchové ochrany. Vhodné pro 
lakování oken a dveří.

Vlastnosti a aplikace barvy:
Bezbarvá varianta sama o sobě nenabízí UV ochranu, měla by být 
používán pouze pro domíchání a zesvětlování tmavých odstínů 
lazury. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty. Vlhkost 
dřeva by neměla překročit 15%. Staré lazury nebo zvětralé dřevo je 
třeba obrousit. Úplně odstraňte původní nátěry. Nepoužívejte při 
teplotách pod +8°C a při vysokých teplotách. Při zpracování více 
nádob se ujistěte, že šarže jsou stejné. Před použitím dobře 
promíchejte a nanášejte rovnoměrně ve směru vláken dřeva.

 

1. Aplikace barvy na novém dřevě, exteriér
a) Připravte odpovídajícím způsobem podklad
b) Surové dřevo v exteriéru naimpregnujte 1 – 2 x 

ochranným nátěrem na dřevo.
(ochrana proti zmodrání).

c) První nátěr, po němž (po zaschnutí) uhlaďte 
dřevěná vlákna přebroušením.

d) Druhý a třetí nátěr 
Aplikace nátěru na starých nátěrech

a) Připravte výše uvedeným způsobem podklad
b) První a druhý nátěr

Prohlášení o dlouhodobé ochraně:
Dlouhodobá ochrana až 5 let při správné aplikaci nátěru. 
Minimálně 2-3 nátěry . U objektů, které jsou vystaveny vysoké 
povětrnostní zátěži, je doporučena namátková kontrola povrchu a 
případné opravy. 
 
Obnovovací 1 nátěr na exponovaných místech se doporučuje
každé 2 roky. 

Vydatnost:
cca 13 - 15 m²/ltr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti 
podkladu

Ředění:
Připraveno k použití

Aplikace: Štětec

Čištění nářadí:
ihned po použití univerzálním ředidlem
 

Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)

odolný proti prachu: 
přelakovatelný:

po cca 4 - 5 hodinách 
po cca 16 hodinách

zcela zaschlý: po cca 48 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:
speciální kombinace olej/alkydová pryskyřice, pigmenty
mikrojemné zeminy, dearomatizované uhlovodíky, vosky

Obsah VOC:
Limitní hodnota pro tento produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně 399 g/l VOC.

WGK: 1 

Kód GISBAU: BSL10

Obecná informace:
Navlhčené textilie (např. hadříky, čisticí hadry, pracovní oděvy)
mohou mít sklon k samovznícení.
Skladujte na chladném, ale nemrznoucím místě. Nádoby pouze 
vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve 
sběrně starých nátěrů. Při přepravě zajistěte nádobu proti 
převrácení a vytečení. Informace o nebezpečí a bezpečnostních 
opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím 
svého prodejce.

Barvy/úrovně lesku:
na vyžádání

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat 
tak, aby odrážely nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze 
poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.




