
Technický list  

 tenkovrstvá lazura na dřevo pro venkovní použití

Hustota:
VOC-obsah: Kategorie A/F (700 g/l (2010)). Tento výrobek obsahuje max. 690 g/l VOC.

Barevné odstíny:

Balení: 1 litr, 5 litrů, 30 litrů

Použití:

DŮLEŽITÉ

Vydatnost: cca 6 m²/litr ve 2 nánosech

Renovace:

Pokud je plocha již silně poškozena nebo zešedlá, musí se podklad přebrousit a znovu provést nátěr.

Bezpečností pokyny: viz bezpečnostní list

Minimální trvanlivost:  v originálním, dobře uzavřeném obalu a při chladném a suchém skladování – 2 roky
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WIGODECOR® Dünnschichtlasur

WIGODECOR Dünnschichtlasur je olejovitá tenkovrstvá lazura na dřevo s ochranným filmem, který dřevo chrání a zabarvuje, aniž by 
zakryl strukturu dřeva. Lazura propůjčuje dřevu přirozený vzhled a dodává odolnost proti povětrnostním vlivům. Jedná se o směs 
rostlinných olejů a alkydové pryskyřice.

cca 0,85 g/cm³ při 20ºC, v závislosti na odstínu

borovice, stará borovice, světlý dub, dub, teak, mahagon, ořech, palisandr, eben, bříza, 
starošedá, stříbrná, bezbarvá

Tyto odstíny odolávají světlu a jsou vzájemně libovolně mísitelné. Odstín bezbarvý slouží k 
zeslabení odstínů pro docílení různých barevných sytostí. Je povoleno míchat jej do 
poměru 1:1.

Nános se provádí štětcem, krátkým máčením nebo poléváním. Je zakázáno přípravek stříkat. Nesmí se dostat 
do půdy. Před upotřebením důkladně promíchat a překontrolovat odstín! Na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel. 

Doporučují se dva nánosy. Mezi jednotlivými nánosy ponechte odstup pro schnutí 8 – 24 hodin. K docílení 
stejnoměrného vzhledu se doporučuje po 20-30 minutách od nánosu setřít přebytečné množství lazury ještě 
jednou suchým štětcem. Při přetírání již natřené plochy je doba schnutí minimálně 24 hodin.

!!! Před začátkem zpracování materiál velmi dobře promíchejte, zkontrolujte  odstín a slijte obsahy 
plechovek dohromady. Použitý pigment se usazuje a nedokonalé promíchání může vést k rozdílnému 
odstínu. Na pozdější reklamace kvůli odstínu nebude brán zřetel !!!

Lazura Wigodecor Dünnschichtlasur se používá neředěná. K čištění pracovního nářadí a zařízení použijte 
ředidlo S6005.

Pro následnou péči je dostačující, pokud se plocha zbaví prachu a nečistot kartáčem a jednou přetře lazurou 
Wigodecor Dünnschichtlasur.

Lazura WIGODECOR Dünnschichtlasur  obsahuje ochranné filmotvorné složky k ochraně proti modrání a 
plísni. Obsahuje 0,24g/100g jodpropinylbutylcarbamatu (IPBC). Používat pouze ve venkovním prostředí. 
Nepoužívat pro velkoplošné nátěry vnitřních prostor, které jsou určeny pro skladování potravin, krmiv nebo 
které jsou určeny pro dlouhodobý pobyt lidí či zvířat. Není určeno pro nátěry dřeva, které přichází do kontaktu s 
potravinami nebo krmivem (včelíny, sauny, skleníky). Nevhodné použití může vést k poškození zdraví! 

Uchovávejte mimo dosah dětí! Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace, 
tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv a 
ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Všeobecné pokyny: Naše doporučení nezbavují kupujícího povinnosti vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek záleží na 
pracovních podmínkách a kvalitě podkladu.
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