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Charakteristika a 
použití 
 

Vodouředitelná krycí olejová lazura doporučená pro povrchovou úpravu dřevěných plotů, pergol, altánů, 
obložení a jiných prvků ve venkovním i vnitřním prostředí. Nátěr zachovává kresbu dřeva, je stálobarevný 
s vodě odolným a nelepivým „antiblocking“ povrchem. Umožňuje prostup vlhkosti dřeva, obsahuje UV filtr a 
účinnou ochranu filmu proti plísním a houbám. Nátěr je odolný a dokonale pružný. Vyrábí se v odstínu bílá a 
báze C pro tónování v systému TELURMIX a BALMIX. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost 
hraček. Migrace určitých prvků. 

 

Oblast použití 
 
 

Podklad:  dřevo 
Prostředí:  interiér, exteriér 

Odstíny 
 

Vyrábí se v odstínu bílá a báze C pro tónování v systému TELURMIX a BALMIX.  

 
Parametry 
nátěrové hmoty 
 
 

 

Viskozita 1500 – 2000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100) 

Obsah netěkavých látek 38 - 48% 

pH 8 – 9,5 

 
 

VOC 
 
 
 
 

Kategorie: A/d  
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 130 
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 30 

 
 

Vydatnost 
 

6 až 8 m2/kg. 

Ředění 
 

Voda. 
 

Příklad nátěrového 
postupu 
 
 
 

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché (vlhkost max. 12 %), zbavené výronů pryskyřic a hladce 
obroušené smirkovým papírem. Povrch dřeva nejprve napustit penetračním nátěrem LAZUROL AQUA 
NAPOUŠTĚDLO, PURLET NAPOUŠTĚDLO nebo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD, který zajistí 
ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem.  
Před použitím nátěr důkladně rozmíchejte, ředí se max. 5 % vody. Nanáší se ve 2 až 3 vrstvách štětcem 
nebo tlakovým stříkáním v intervalu 8 - 24 h mezi jednotlivými nátěry v závislosti na teplotě a vlhkosti 
vzduchu. Teplota podkladu a okolí musí být při aplikaci v rozmezí 5 až 25 °C.  
 

Způsob aplikace 
 

Štětec, stříkání. 
 

Manipulace 
 
 
 
 
 
 

Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. 
Obsahuje 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, reakční masa z pentamethyl-piperidyl sebakátu, 1,2-
benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Výrobek 
je ošetřený biocidem. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.  

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte 
v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. 
 

Likvidace obalů a 
odpadů 
 

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. 
oddíl 13 bezpečnostního list výrobku. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Vodouředitelná krycí olejová lazura  

LAZUROL AQUA COLOR 
 

datum vydání:  1.7.2019  

Stránka číslo: 02 

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. 
Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. 
musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme 
zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují 
konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.  


