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Argali dekorační lazura na dřevo
1. Popis výrobku
Typ výrobku
Barevná akrylátová lazura na bázi vody pro použití v exteriéru
Splňuje požadavky normy ČSN EN 71-3 „Bezpečnost hraček“.
Ochranný účinek
Poskytuje dřevu ochranu před povětrnostními vlivy (slunce, déšť). Výrazně omezuje žloutnutí dřeva. Díky
speciálním UV pigmentům odolným proti UV záření a speciálnímu absorbéru UV záření poskytuje dřevu vysoce
účinnou ochranu proti UV záření.
Vlastnosti
•
odolnost proti povětrnostním vlivům
•
ochrana proti UV záření
•
snadná aplikace
•
vytvoření sametového povrchu
•
po zaschnutí bez zápachu
•
rychle zasychá
•
vysoce transparentní, zdůrazňuje strukturu dřeva
Odstíny

bezbarvá, světle bílá, opálově bílá, bílá, šedá antik, jasan, borovice, pinie, teak světlý
dub, tmavý dub, mahagon, palisandr, ořech, eben, stříbrná, stříbrně šedá, antracit,
červená, zelená

Velikost balení

0,75 l / 2,5 l

2. Technické údaje
Hustota při 20 °C
1,02 až 1,05 g/cm3
Viskozita při 20 °C
tekutý
Schnutí
Za standardních venkovních podmínek (23 °C, 50 % relativní vlhkost) na běžných typech dřeva, jako je borovice
nebo smrk:
- zaschlé proti prachu:
1 hodina
- suché na dotyk:
cca 2-3 hodiny
- zcela suché/brousitelné:
po cca 6-8 hodinách
Nepříznivé povětrnostní podmínky (vysoká vlhkost, nízká teplota) mohou výrazně zpomalit dobu zasychání. Také
různé druhy dřeva mají různé doby zasychání.

3. Zpracování
Příprava
Odstraňte nečistoty a prach. Odstraňte ze dřeva všechny nátěry, laky a lazury. Nerovnosti (dřevěná vlákna)
zarovnejte, povrch uhlaďte/zbruste. Zbrousit je potřeba i nové ohoblované dřevo (brusný papír 80/120). Při
broušení používejte ochrannou masku.
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Množství aplikace
Na 2 vrstvy cca 160 ml/m2 na hoblované dřevo nebo hladké povrchy.
Způsob aplikace
štětec, váleček, nástřik.
Aplikace
Přípravek je připraven k okamžitému použití. Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. Aplikujte
nezředěný měkkým štětcem/válečkem/nástřikem ve směru vláken. Po době schnutí (cca 6-8 hodiny) zbruste
jemným brusným papírem a proveďte 2. nátěr.
Optimální teplota zpracování: + 15 °C až + 30 °C (podklad/impregnace/teplota okolí).
Minimální teplota schnutí: +5 °C.
Tipy k aplikaci
Doporučujeme vždy použít vzorový nátěr. Platí i pro dřevo, které je tepelně upraveno. Na nová a neopracovaná
dřeva v exteriéru doporučujeme použít nejdřív ochrannou vrstvu proti zamodrání a hnilobě dřeva (základní
impregnaci) na bázi vody. Dodržujte doby schnutí mezi jednotlivými nátěry. Po použití impregnace musí být doba
zasychání minimálně 6 hodin za standardních podmínek, než použijete barvu na dřevo.
Po použití impregnace musí být doba zasychání minimálně 5 dní za standardních podmínek, než použijete další
nátěr. Nepoužívejte impregnace na bázi solí kyseliny borité nebo kvarterních amonných sloučenin.
Vlhkost dřeva musí být maximálně 15 %. Aby se povrch připravil pro silně savé povrchy, nebo povrchy s různou
absorpční schopností, proveďte základní nátěr např. bezbarvou impregnací.
Při aplikaci ve vnějším prostředí chraňte dřevo před deštěm až do úplného zaschnutí lazury.
Čištění nářadí
Vodou a čisticím prostředkem ihned po použití. Zbytky po čištění řádně odstraňte a neskladujte je dočasně
společně s vybavením (hrozí riziko mikrobiálního zamoření pracovního roztoku).

4. Zvláštní pokyny
Značení v souladu s nařízením 1272/2008/ES (CLP)
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní
list.
Pokyny pro použití a varování:
Nedodržení pokynů může způsobit škody na zdraví nebo životním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Rostliny zakryjte a nezalévejte. Rozptýlená mlha je nebezpečná pro zdraví a životní prostředí. Zamezte kontaktu
s kůží a očima. Při práci používejte ochranné pomůcky (ochranné rukavice, ochranné brýle, při aplikaci nástřikem
ochranou masku). Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Je-li
nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Skladování a ochrana životního prostředí
Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Při skladování a manipulaci dbejte na legislativní ustanovení o
ochraně a čistotě podzemních a povrchových vod a ovzduší. Skladujte pouze v originálních obalech! Po použití
důkladně uzavřete obal. Nenechte přípravek uniknout do kanalizace.
Neskladujte při teplotě nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Chraňte před mrazem.
Odstraňování: zbytky přípravku a nevyprázdněné obaly odevzdejte do sběrny nebezpečného odpadu. Prázdný
obal lze předat k recyklaci.
Evropský katalog odpadů
08 01 20 - Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19.
Obsah těkavých organických sloučenin (Směrnice 2004/42/ES) VOC: <130 g/l
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zahrnují
rady všeobecného charakteru. Popisují naše výrobky a poskytují údaje o jejich použití a zpracování. Jelikož
použití a zpracování našich výrobků je mimo naši kontrolu, neručíme za škody způsobné nesprávným
použitím přípravku.
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