LAZURĂ PENTRU LEMN
Pe bază de apã
Rezistenţă ridicată la radiaţii UV şi abraziune.
Nu picură: aplicare uşoară, nu curge.
Interior / Exterior. Etichetă eco
DOMENIUL DE UTILIZARE
• Pentru diferite construcţii din lemn, porţi, geamuri, uşi, jaluzele din lemn
garduri etc. Se poate aplica pe toate tipurile de lemn – European sau exotic.
Se poate aplica peste suprafeţe tratate anterior cu lazură pe
bază de solvent organic.

Timp de uscare: Între straturi
consecutive: 3h
Uscare completă: : 12h
Aplicare : pensula, rola sau prin
pulverizare
Întreţinerea uneltelor: se spală cu
apă

Ambalat la: 0.75 lit, 2.5 lit
CARACTERISTICI
• Efect decorativ, protecţie excelentă şi rezistenţă ridicată la apă.
Consum specific: cca. 12 m²/ litru,
într-un strat
• Rezistenţă ridicată la radiaţii UV şi intemperii.
• Sistem anti-picurare: foarte uşor de aplicat pe suprafeţe verticale, nu
picură şi aderă excelent la substrat.
• Uscare rapidă în jumătate de zi, inodor.
• Rezistenţă la apă: impermeabilizare perfectă a substratului: apa nu poate să penetreze în lemn.
• Microporos: putere de respingere a apei: impermeabilizează substratul în timp ce lasă lemnul să respire, datorită
Structurii microporoase a acoperirii.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
• Se va aplica pe lemn curat, uscat şi lipsit de orice fel de impurităţi.
• Lemn netratat: se şlefuieşte şi se curăţă de praf foarte bine. Înainte de aplicare se va aplica un strat de V33
Tratament de lemn, pentru creşterea eficienţei.
• Lemn tratat anterior: se curăţă suprafaţa cu o perie, se şlefuieşte cu hârtie abrazivă fină până la netezire şi se
curăţă foarte bine de praf.
• Lemn exotic: se aplică direct, mai puţin pe lemn « uleios ».
MOD DE APLICARE
• Se va omogeniza foarte bine înainte de aplicare.
• Atenţie: culoarea aparentă din ambalaj nu corespunde cu culoarea finală a acoperirii după uscare.
• Se aplică în 2 straturi cu pensula, rola sau prin pulverizare.
• Condiţii ideale de aplicare: între 12 şi 25° C pe un lemn nu foarte cald, pentru evitarea formării petelor la uscare.
• Pe suprafeţe cu expunere la condiţii severe se recomandă aplicarea unui al treilea strat pentru nuanţele deschise.
• Varianta incoloră este pentru utilizare în interior. La suprafeţe exterioare se va utiliza numai pentru diluarea
nuanţelor închise.
RECOMANDARE V33
• Nuanţa finală obţinută după uscarea materialului depinde de culoarea iniţială a lemnului şi vechimea acestuia, cu
cât este lemnul ,mai vechi, cu atât mai închisă devine culoarea.
• Pentru a obţine o suprafaţă netedă, se va şlefui uşor între straturile consecutive.

A se feri de îngheţ. S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S23: A nu se inspira vaporii. S29: A nu se arunca la
canalizare. S51: A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Ajutaţi la protejarea mediului şi nu aruncaţi resturile
de material la canalizare. Asiguraţi-vă că resturile de material şi ambalajul gol vor fi duse la un centru de colectare
al reziduurilor (contactaţi autorităţile locale).Închideţi ambalajul ermetic după utilizare. Valoare limită admisă de
UE pentru acest produs (cat. A/e SBA) 130 g/l (2010). Acest produs conţine maxim 5 g/l COV.

