
KRYCÍ LAZURA NA DŘEVO

TECHNICKÝ LIST

VLASTNOSTIOdolné vůči 
povětrnostním vlivům 
a UV záření

Nekape

Snadná aplikace

POUŽITÍ

Skladujte při teplotě +5 až +25°C na suchém, dobře větraném 
místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo 
přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku 
produktu. Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu 
skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 3 roky od 
data výroby uvedeném na obalu. Viz na obalu ve formě 
5-místného kódu (1-2. číslice den výroby, 3-4. číslice měsíc 
výroby, 5. číslice označuje poslední číslici roku výroby. 
Obsah balení má omezenou životnost po otevření. 
Nesmí zmrznout.
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Vintage efekt 
Zvýrazňuje kresbu dřeva
Snadná čistitelnost
Rychleschnoucí

Dekorativní krycí lazura na dřevo na vodní bázi, do interiéru 
i exteriéru.Vhodná pro ošetření dřeva, kovu, malých 
betonových a cihlových povrchů pro dekorativní účely. Při 
aplikaci na dřevěný povrch zanechává kresbu dřeva a chrání 
jej před škodlivými vlivy počasí a UV zářením. Díky gelové 
konzistenci se snadno nanáší a nestéká. Ideální na zahradní 
nábytek, dřevěné domky a dekorace.

Všechny podklady musí být obecně pevné, suché, čisté, 
zbavené  nečistot a prachu.
Dřevo - Nové doposud ničím neošetřené dřevěné (jehličnaté 
dřeviny) povrchy je nutné ošetřit napouštědlem na dřevo 
Bondex Preserve. 
Povrch musí být zbaven prachu, nečistot, pryskyřice, vosku 
a mastnot. Staré nátěry – povrch musí být zbaven prachu, nečistot 
a přebroušen brusným papírem . Vlhkost dřeva max. 15%. 
Kov - Všechny podklady musí být čisté, suché, hladké, zbavené 
rzi, vosku a mastnot. Kovové povrchy by měly být předem 
ošetřeny antikorozním základním náterěm Balakryl Antikor.
Cihlové a betonové povrchy - doporučujeme penetrovat 
výrobkem Primalex Hloubková penetrace dle návodu k použití.

Před použitím lazuru důkladně promíchejte. Neředí se! 
Aplikujte rovnoměrně štětcem nebo válečkem  ve 2 - 3 
vrstvách. Dřevo natírejte ve směru vláken. Mezi jednotlivými 
vrstvami se doporučuje jemné broušení. Nepoužívejte při 
teplotách vzduchu a povrchu pod +10°C a nad 25°C. Vlhkost 
podkladu nesmí být vyšší než 18%. Výsledný odstín závisí na 
podkladu a počtu vrstev. Nepoužívejte při extrémně vysoké 
relativní vlhkosti prostředí (max. do 80%), dešti nebo přímém 
slunečním světle. Pozor na nebezpečí nočního mrazu. U 
nových dřevěných komponentů doporučujeme celoplošný 
nátěr.

ÚDRŽBA: Aplikujte obnovovací nátěr každé 2 roky.
NEDOPORUČUJE SE NA POCHOZÍ POVRCHY.

Znečištěné nářadí omyjte vodou ihned po skončení prací.

Nářadí pro aplikaci: štětec s přírodními, syntetickými 
štětinami nebo jejich kombinací, váleček z polyesterového 
vlákna vhodného pro vodouředitelné nátěry nebo flock

Při teplotě +23°C a standardní vlhkosti 60%
Proti prachu: po 2 hodinách
Přeíratelný: po 2-4 hodinách
Zcela suchý: po 2- 4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu 
mohou prodlužit dobu schnutí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Odstraňte obsah 
a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními 
a mezinárodními nařízeními. Obsahuje 1,2-benzoisothi-
azol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat 
alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní 
list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné 
respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

IIA/e. Vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov, 
včetně krycích lazurovacích hmot na dřevo. Limitní hodnoty 
EU: 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 
30 g/l VOC. Podrobnejší informace naleznete v Bezpečnost-
ním listě k výrobku na www.bondex.cz

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Odpadní barvy a laky 
neuvedené pod položkou 08 01 11.
Obaly čísté: O 15 01 06 Směsné obaly.
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Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestave-
ny na základě laboratorních poznatků a našich odborných 
zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány 
co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme uživateli odborně  a řemeslně správně naše 
materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhod-
né k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 06/2022

0,75

satin
3 roky

1,14
13 m2/l v jedné vrstvě 
v závislosti od druhu podkladu
a způsobu aplikace

Hustota produktu (g.cm-3):

min 41
Obsah netěkavých 
látek - sušiny (hm. %):

0,00035
Obsah organických 
rozpouštědel (kg/kg produktu):

KRYCÍ LAZURA NA DŘEVO

Balení (L):
Barevné odstíny: ANTHRACITE, BLUEBELL, GRANITE, JASMINE, 

LAVENDER ,LEMON GRASS, MAGNOLIA, 
ORCHID GRAY, ROSEMARY, SAND ROSE, 
TURQUOISE SKY, VANILLA. Viz. vzorník 
aktuálních odstínů na www.primalex.cz


