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LAZURA NA DŘEVO COLOR 
 
 
OBLAST POUŽITÍ 
Univerzální nátěr na dřevo na bázi alkydového pojiva. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a barví jej. 
Protože neobsahuje biocidy, lze ji použít také k ochraně dřeva v interiérech. 
Je určena k ochraně barvy dřevěných desek, fasádních nátěrů, pergol, srubů, zahradních domků, plotů či konstrukčních prvků. 
 
VLASTNOSTI 

• odolná transparentní ochrana dřeva  

• proniká hluboko do dřeva 

• neobsahuje biocidy 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

SLOŽENÍ Alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní pigmenty, vosk 

BAREVNÉ ODSTÍNY Bezbarvá, 7 standardních odstínů 

TÓNOVÁNÍ Míchání standardních odstínů 

LESK Hedvábný lesk 

HUSTOTA 0,9–1,0 g/ml  

ŘEDĚNÍ Připraveno k použití, neředí se 

Kategorie a mezní hodnoty EU VOC IIA(e), 400 g/l (2010); obsah v produktu: max. 400g/l 

BALENÍ 0,75 l, 2,5 l, 5 l 

SKLADOVATELNOST Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém 
místě o teplotě v rozmezí +5 °C to +35 °C) je uvedena na obalu. 
CHRAŇTE PŘED MRAZEM. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ Štětcem, houbou 

PRACOVNÍ PODMÍNKY Teplota nátěru, vzduchu a povrchu musí činit nejméně +5 °C. 

SCHNUTÍ  
(T = +23 °C, relativní vlhkost 65 %) 

Suché na dotek za 6 hodin, další vrstvu aplikujte po 24 hodinách. 
Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti je čas schnutí delší. 

KRYVOST 
Teoreticky: 8–12 m2 s 1 l v jedné vrstvě.  
Skutečná spotřeba závisí na druhu dřeva, typu vrchního nátěru na dřevo a způsobu 
aplikace. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ   ŘEDIDLO NA EMAIL COLOR 
 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU 

1. Nové dřevo 
U dřeva z jehličnatých stromů nesmí vlhkost překročit 15 %, u dřeva z listnatých stromů 12 %. Suchý povrch je třeba obrousit a 
očistit. Vosky, pryskyřice či mastnoty se musí odstranit NITRO ŘEDIDLEM COLOR. 

2. Renovace starého nátěru 
Nepoškozené nátěry je třeba očistit a obrousit, poškozené nátěry se musí zcela odstranit. 
 
 
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY 

POVRCH PŘÍPRAVA POVRCHU VRCHNÍ NÁTĚR 

NOVÉ DŘEVO 
interiér / 
exteriér 

broušení, odstranění nečistot 
2–3x  
LAZURA COLOR 

STARÉ NÁTĚRY 
interiér / 
exteriér 

čištění, broušení a odstranění poškozených 
nátěrů 

1–2x  
LAZURA COLOR 

   
 
POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI 

• Lazuru na dřevo před použitím dobře promíchejte.  

• Bezbarvá lazura není vhodná k nátěrům dřeva, které je vystaveno nepříznivému počasí. 
 


