TECHNICKÝ LIST

KRYCIA LAZÚRA NA DREVO

VLASTNOSTI

Odolná voči
poveternostným
vplyvom a UV žiareniu

Vintage efekt
Zvýrazňuje kresbu dreva
Ľahko čistiteľná
Rýchloschnúca

Nekvapká
Jednoduchá aplikácia

POUŽITIE

DOBA SCHNUTIA

Dekoratívna krycia lazúra na vodnej báze, do interiéru aj
exteriéru. Vhodná na ošetrenie dreva, kovu, malých betónových a tehlových povrchov na dekoratívne účely. Pri aplikácii
na drevený povrch zanecháva kresbu dreva a chráni ho pred
škodlivými vplyvmi počasia a UV žiarením. Vďaka gélovej
konzistencii sa ľahko nanáša a nesteká. Ideálna na záhradný
nábytok, drevené domčeky a dekorácie.

Pri teplote +23 °C a štandardnej vlhkosti 60 %
Proti prachu: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 2 – 4 hodinách
Úplne suchý: po 2 – 4 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu
môžu predĺžiť dobu schnutia.

PRÍPRAVA PODKLADU

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Všetky podklady musia byť vo všeobecnosti pevné, suché, čisté,
zbavené prachu a nečistôt.
Drevo – Nové doposiaľ ničím neošetrené drevené (ihličnaté
dreviny) povrchy je potrebné ošetriť napúšťadlom na drevo
Bondex Preserve. Povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt,
živice, vosku a mastnôt. Staré nátery – povrch očistený od
prachu a nečistôt a prebrúsený brúsnym papierom. Vlhkosť
dreva max. 15 %.
Kov – Všetky podklady musia byť čisté, suché, hladké, očistené
od hrdze, vosku a mastnôt. Kovové povrchy by mali byť vopred
ošetrené antikoróznym základným náterom Balakryl Antikor.
Tehlové a betónové povrchy - odporúčame penetrovať výrobkom
Primalex Hloubková penetrace podľa návodu na použitie.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie
možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri
rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné
kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ POMÔCKY
Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte. Neriediť! Aplikujte rovnomerne štetcom alebo valčekom v 2 – 3 vrstvách v
smere vlákien dreva. Medzi jednotlivými vrstvami sa odporúča jemné brúsenie. Nepoužívajte pri teplotách vzduchu a
povrchu pod + 10 °C a nad + 25 °C. Vlhkosť podkladu nesmie
presiahnuť 18 %. Výsledný odtieň farby závisí od podkladu a
počtu vrstiev. Nepoužívať pri extrémne vysokej relatívnej
vlhkosti prostredia (max. do 80%), počas dažďa alebo na
priamom slnečnom svetle. Pozor na nebezpečenstvo nočného
mrazu. Pri nových drevených komponentoch odporúčame
celoplošný náter.
ÚDRŽBA: Aplikujte obnovovací náter každé 2 roky.
NEODPORÚČA SA NA POCHÔDZNE POVRCHY.

IIA/e. Interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na
drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo. Limitné
hodnoty EU: 130 g/l (2010).Tento produkt obsahuje maximálne 30 g/l VOC. Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.slovakia.bondex.cz
Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné
ako uvedené v 08 01 11.
Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

SKLADOVANIE
Skladovať pri teplote +5 až +25 °C na suchom, dobre
vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte,
alebo prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku
produktu.
Doba spotreby: 3 roky od dátumu výroby
uvedenom na obale. Viď na obale vo forme 5-miestneho kódu
(1-2. číslica deň výroby, 3-4. číslica mesiac výroby, 5. číslica
označuje poslednú číslicu roku výroby.
Obsah balenia má obmedzenú životnosť po otvorení.
Nesmie zamrznúť.

Znečistené náradie umyte vodou ihneď po skončení prác.
Náradie pre aplikáciu: štetec s prírodnými, syntetickými
štetinami alebo ich kombináciou, valček z polyesterového
vlákna vhodný pre vodouriediteľné nátery alebo flock.
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KRYCIA LAZÚRA NA DREVO

INFORMÁCIE O PRODUKTE
Hustota produktu (g.cm-3):
Výdatnosť:
Obsah neprchavých
látok - sušiny (hm. %):
Obsah organických
rozpúšťadiel (kg/kg produktu):

1,14
13 m2/l v jednej vrstve
v závislosti od druhu podkladu
a spôsobu aplikácie
min. 41
0,00035

Balenie (L):
0,75
Farebné odtiene: ANTHRACITE, BLUEBELL, GRANITE, JASMINE,
LAVENDER ,LEMON GRASS, MAGNOLIA,
ORCHID GRAY, ROSEMARY, SAND ROSE,
TURQUOISE SKY, VANILLA. Viď vzorkovnica
aktuálnych odtieňov na www.primalex.sk
Konečný vzhľad: satin
Doba spotreby:
3 roky

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené
na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo
najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho
nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto
odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento
technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie.
Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien
a doplnkov.
Dátum poslednej revízie 06/2022
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