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W 11 AQUA CLOU Wachslasur
vodou ředitelná vosková lazura na dřevo pro vnitřní prostředí
Charakteristika
 Vosková lazura určená k ochrannému a dekorativnímu ošetření předmětů ze surového dřeva (dřevěných panelů,
přepažení, dveří, oken, nábytku i dětských hraček) ve vnitřním prostředí.
 Opracované plochy vykazují dobrou odolnost a příjemný hebký povrch voskového charakteru.
 Nejjemnější pigmenty zaručují světlostálou transparentně barevnou povrchovou úpravu předmětů.
 Vosková lazura je odolná slinám a potu podle normy DIN 53160 a odolná nápojovým alkoholům, je neškodná
životnímu prostředí, protože neobsahuje škodliviny a odpovídá požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 „Bezpečnost
hraček“.
 Vosková lazura je nehořlavá, jelikož neobsahuje rozpouštědla.
Zpracování
Používejte pouze čisté a korozivzdorné nářadí!
Plochy určené k opracování musejí být dobře obroušené (papírem zrnitosti 220) a zbavené brusného prachu, oleje, tuku a
jiných nečistot.
Před každým použitím lazuru dobře rozmíchejte! K natírání použijte nekovový nebo korozivzdorný měkký plochý štětec
s umělým vláknem (např. perlonový štětec pro vodouředitelné laky).
Lazuru nanášejte rovnoměrně,ne sytě, bez většího tlaku, dlouze ve směru vláken dřeva a přebytek rovnoměrně vetřete do
dřeva (egalizujte).
Jednotlivé odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné.
Lze zpracovávat také stříkáním - tryskou o průměru 1,5 - 1,8 mm při tlaku vzduchu 2,0 - 2,5 bar.
Ředění
V případě potřeby lze přidat asi 5 % čisté vody. Vosková lazura je připravená k přímému použití a nemusí se ředit.
Návod k práci


Surové dřevo ve vnitřním prostředí
Dřevo musí být před natíráním čisté, suché, přebroušené a zbavené brusného prachu. AQUA CLOU Wachslasur
naneste 2x, mezi nátěry proveďte lehký mezibrus papírem zrnitosti 240.
Když opracovávaná plocha úplně zaschla, můžete žíněným kartáčem pokračovat kartáčováním do hedvábného lesku
ve směru textury dřeva.



Obnovovací nátěry
Oprýskané nebo poškozené nátěry dobře odbruste, zbývající nátěry nejdříve pečlivě očistěte, přebruste a odstraňte
prach. Potom naneste 1-2x AQUA CLOU Wachslasur. Před každou následující vrstvou proveďte mezibrus papírem
zrnitosti 240.

Doba schnutí
Na prach vosková lazura zasychá přibližně za 20 minut, po dvou hodinách můžete předmět uchopit .
Úplné proschnutí přes noc. Rychlost zasychání je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu.
Po použití
Obal dobře uzavřete. Náčiní ihned očistěte vodou.
Vydatnost:

1 litr vystačí na přibližně 12 m2 při jednom nátěru.

Důležitá upozornění:
Také při zpracování této lazury bez škodlivin zachovávejte obvyklá hygienická pravidla.
Skladujte v suchu a chladnu. Chraňte před mrazem!
Ředidla (nitro-ředidlo, terpentýn apod.) se nesmějí do lazury nikdy vmíchávat.
Nelze zpracovávat při teplotě nižší než + 8 °C .
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevylévejte do kanalizace.
Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá.
Nehořlavé.

