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Charakteristika a
použití

Vodouředitelná brousitelná základní barva na všechny druhy dřeva k použití v interiéru a exteriéru. Je
určena pro nové i renovační základní nátěry okenních rámů, dřevěných zárubní i dveřních křídel, dřevěného
nábytku či obložení, podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků. Barva vyplňuje póry, vyrovnává
nerovnosti v podkladu a celkově zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem.

Oblast použití

Podklad:
Prostředí:

Odstíny

Bílý.

dřevo
interiér, exteriér

Parametry
nátěrové hmoty

Viskozita (KU)
Obsah netěkavých látek

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: 0

80-90
min. 60 %

Vydatnost

5 až 7 m2/kg v jedné vrstvě.

Ředění

Voda.

Příklad nátěrového
postupu

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů, mastnoty a pryskyřice. Při
aplikaci na dřevo v exteriéru doporučujeme nejprve dřevo napustit ochranným přípravkem LAZUROL AQUA
NAPOUŠTĚDLO. Po zaschnutí ochranného nátěru se podklad přebrousí brusným papírem P180–220 a
očistí se od prachu. Barva se po naředění (pouze v případě potřeby, max. 5% vody) a dokonalém
rozmíchání nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním v 1–2 vrstvách. Rozmezí mezi
jednotlivými nátěry musí být min. 4 hodiny. Po nanesení poslední vrstvy je možné základ brousit, nejméně
však 6 hodin od nátěru poslední vrstvy brusným papírem P 240–320. Poté je možné nanášet vrchní barvu
(např. BAKRYLEX EMAIL UNIVERZÁL, LAZUROL AQUA COLOR) v 1–2 vrstvách. Časový odstup mezi
jednotlivými nátěry vrchní barvy musí být min. 4 hodiny. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je 10
°C, nejméně 3 ˚C nad rosným bodem a vzdušná vlhkost do 70 %.

Způsob aplikace

Štětec, váleček, stříkání.

Manipulace

Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek
není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je
ošetřený biocidem. Obsahuje 1,2 benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při
postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

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.

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.
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