
LAZURĂ PENTRU LEMN
Cu protecţie superioarã

Protecţie ridicată împotriva radiaţiilor UV şi a intemperiilor.
Impermeabil: protejează lemnul împotriva ploii şi a umidităţii.
• Produs gata de aplicare. Penetrează în lemn, oferă protecţie şi
efect decorativ. Nu picură.
• Uşor de aplicat, V33 Lazură pentru lemn cu protecţie superioară
se poate recondiţiona fără decapare prin aplicarea unui strat nou.

DOMENIUL DE UTILIZARE
• Recomandat în special pentru o protecţie eficientă şi de durată a
structurilor exterioare din lemn, expuse la radiaţii intense de UV şi
intemperii. Se aplică pe diverse construcţii din lemn, porţi, garduri, geamuri
jaluzele din lemn etc. Este compatibil cu orice tip de lemn, mai puţin iroko 
şi specii exotice.

CARACTERISTICI
• Evidenţiază fibra lemnului. Nu se exfoliază.
• Protecţie superioară împotriva radiaţiilor UV şi intemperiilor.
• Impermeabil: protejează lemnul împotriva ploilor şi a umidităţii.
• Microporos: lasă lemnul să respire fără a lăsa apa să penetreze în lemn.
• Compatibil cu orice lazură pentru lemn pe bază de solvent organic.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
• Se va aplica numai pe lemn curat, uscat şi lipsit de orice fel de impurităţi.
• Lemn nou, netratat: se va şlefui şi curăţa de praf. Pentru o protecţie maximă se va aplica în prealabil un grund 
Special pentru lemn.
• Lemn tratat anterior cu lazură: se îndepărtează părţile neaderente cu ajutorul unei perii tari, se şlefuieşte suprafaţa 
Cu hârtie abrazivă fină până se ajunge la netezire şi se curăţă de praf.

MOD DE APLICARE
• Se va omogeniza perfect înainte de utilizare cu ajutorul unei baghete. Se va aplica în două straturi, cu pensula sau 
Prin pulverizare.
• Înainte de aplicarea stratului doi se va şlefui suprafaţa cu hârtie fină şi se curăţă de praf. Condiţii ideale de aplicare: 
între 12 şi 25° C, pe vreme uscată.

IMPORTANT
Pe suprafeţe netratate anterior sau expuse în mod special la condiţii severe, se recomandă aplicarea unui al treilea 
strat în cazul nuanţelor deschise. Varianta incoloră se va aplica numai pe suprafeţe interioare. Pentru suprafeţe
exterioare, varianta incoloră se va utiliza numai la renovarea unor suprafeţe anterior tratate sau la diluarea nuanţelor 
închise.

R10: Inflamabil. R66: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. S2: A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. S23: A nu se inspira vaporii. S29: A nu se arunca la canalizare. S46: În caz de înghiţire, a se consulta imediat
medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. S51: A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Conţinecompuşi de 
cobalt şi metil-etil-cetoximă. Poate provoca reacţii alergice. Valoarea limită admisă de UE pentru acest produs (cat 
A/e SBS) 400g/l (2010). Acest produs conţine maxim 400g/l COV

Timp de uscare: Între straturi 
consecutive: 6h

Uscare completă: : 24h

Aplicare : cu pensula sau prin 
pulverizare

Întreţinerea uneltelor: se spală cu 
white spirit

Ambalat la: 0.75 lit, 2.5 lit, 5 lit, 10lit

Consum specific: cca. 12 m²/ litru, 
într-un strat


