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H O L Z L AS U R - vodou-ředitelná lazura

pro ekologické vnitřní i venkovní použití
zdůrazňuje motiv dřeva
UV stabilní, odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům 
nízký zápach, regulující vlhkost

Před použitím si přečtěte etiketu!

Výhody produktu:
Ekologická dekorativní povrchová úprava dřeva a dlouhodobá 
ochrana odolná vůči UV záření. Barva obsahuje vodoodpudivé 
složky a poskytuje výšší odolnost proti povětrnostním vlivům. 
Vysoká intenzita barev. Reguluje vlhkost, nedochází k praskání 
a odlupování laku. Průsvitné barevné pigmenty podtrhují 
přirozený vzhled dřeva.

Stálost na světle: dobrá, absorbuje UV záření

Odolnost vůči povětrnostním vlivům: dobrá, vodoodpudivá

Kompatibilita: všechny barvy lze vzájemně kombinovat

Barvy/stupně lesku: na vyžádání

Oblasti použití:
Vhodné pro všechny druhy dřeva, pro lakování např. obkladů, 
dřevěných stropů, dveří..., - lze použít i na vnější strany dveří. Ve 
vnitřním prostředí výhoda nízkého zápachu při i po aplikaci barvy.  

Tipy na zpracování:
Bezbarvá varianta sama o sobě nenabízí UV ochranu a je určena 
především pro domíchávání a zesvětlování tmavých odstínů. 
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a stabilní. Staré 
lazurovací nátěry a povětrnostně opotřebované šedé dřevo je 
nutno dobře obrousit. Úplně odstraňte původní nátěry. Vlhkost 
dřeva by neměla překročit 15% Nezpracovávat 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 v tenké vrstvě po směru vláken dřeva.

• Připravte podkladovou plochu
• Surové dřevo v exteriéru předem ošetřete ochranným

základním nátěrem na dřevo, abyste jej chránili před
zmodráním.

• Naneste 2-3 neředěné vrstvy tohoto produktu, ale měla by
být aplikována pouze jedna vrstva denně.

Vydatnost:
cca 11 - 13 m²/ltr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti 
podkladu

Ředění:
Připraveno k použití, v případě potřeby zřeďte vodou

Nástroj: štětec

Čištění nářadí:
ihned po použití vodou a mýdlem

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

odolný proti prachu:
přepracovatelný:
vysušeno

po cca 2 - 3 hodinách 
po cca 6 - 8 hodinách 
po cca 24 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:
Čistá akrylátová disperze, průsvitné pigmenty absorbující UV
záření, voda, přísady, glykoly, konzervační látky.

Obsahuje biocidní přípravek CIT/MIT (3:1) pro zachování stability
při skladování.

Obsah VOC:
Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně 40 g/l VOC.

WGK: 1 
Kód GISBAU: BSW 20

Bezpečnostní instrukce:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. Držte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny 
pokyny a dodržujte je.

Doplňkové charakteristiky nebezpečí
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; Reakční hmota 5-chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). 
Může způsobit alergické reakce. Bezpečnostní list k dispozici na 
vyžádání. Nebezpečí! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné 
dýchatelné kapičky.
Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Obecné informace:
Rady pro alergiky na isothiazolinony na tel.č.: 04124-606-188. 
Nevdechujte sprej a mlhu. Pro stříkací práce použijte Kombiliter 
A2/P2, pro broušení použijte prachový filtr P2. Při používání barvy 
nejezte, nepijte a nekuřte. Během a po zpracování a sušení 
zajistěte důkladné větrání. V případě kontaktu s očima nebo 
pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Zabraňte 
vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Obvyklá 
ochranná opatření je třeba dodržovat i při zpracování 
nízkoemisních nátěrových hmot. Při přepravě zajistěte nádobu 
proti převrácení a vytečení. Skladujte na chladném, ale 
nemrznoucím místě. Nádoby pouze vyprázdněte k recyklaci. 
Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako domovní odpad. 
Tekuté zbytky materiálu je možné odevzdat ve sběrně starých 
nátěrů. Další informace o nebezpečí a bezpečnostních opatřeních 
naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím svého 
prodejce.

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




