CLOUsil Holzlasur
lazura na dřevo pro venkovní prostředí
nátěr s integrovaným ochranným filmem odolným povětrnostním vlivům a UV záření
Charakteristika:
Hedvábně lesklá ochranná lazura na dřevo ve vnějším prostředí, která představuje dlouhodobou ochranu
dřeva v exteriéru včetně ochrany před UV zářením. Lazura vniká hluboko do dřeva, rychle zasychá, odolává
vodě a vlivům počasí, nepraská, netvoří puchýře a neodlupuje se.
Oblasti použití:
Dlouhodobá ochrana pro dřevěné obklady fasád, podbití přesahu střech, dveře, okna, okenice, garážová
vrata, ploty, pergoly apod. Lazura není vhodná k ošetření dubového dřeva.
Vlastnosti:
Proniká hluboko do dřeva, zvýrazňuje kresbu dřeva při rovnoměrném zabarvení dřeva, chrání proti vlhkosti
a UV záření. Nátěr je trvale elastický, reguluje vlhkost dřeva a neodlupuje se. Obsahuje látky, které chrání
nátěr proti napadení houbami. Odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné. Limitní emisní hodnota EU pro
tento výrobek (kat A /e.) je 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 400 g/l VOC.
Vydatnost:
1 litr vystačí na asi 14-16 m2 jednoho nátěru, podle druhu dřeva a savosti podkladu.
Příprava:
Ze smolnatých dřev nejdříve umyjte smolu nitroředidlem. Zvětralé staré nátěry odstraňte, pevné staré nátěry
lehce přebruste. Dřevěné plochy, které mají být chráněné před modráním, hnilobou a dřevokazným hmyzem,
nejdříve ošetřete bezbarvým ochranným základem Holzschutzgrund.
Na přebroušené (zrnitost brusiva 150-180) a odprášené dřevo naneste nejprve ochranný základ
Holzschutzgrund podle návodu u výrobku, po jeho zaschnutí lehce přebruste (240-280) a odstraňte prach.
Pak se nanáší lazura CLOUsil rovnoměrně měkkým plochým štětcem, přebytek lazury rozetřete a vetřete do
dřeva. Po zaschnutí povrch lehce přebruste (240-280), odstraňte prach a lazuru naneste stejným způsobem
podruhé. Na čelním dřevě konců dílců pracujte zvláště pečlivě.
Zpracování: Před každým odebráním dobře promíchejte obsah balení. Lazuru CLOUsil natřete 2x
rovnoměrně. Přebytek lazury hned rozetřete rovnoměrně štětcem ve směru vláken dřeva.
Schnutí:
Pro další zpracování (pro další nátěr) lazura zasychá (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu) po 24
hodinách, ke stohování, k plnému zatížení nebo k montáži dílců v exteriéru je povrch vyzrálý po 7 dnech.
Vlhkost dřeva, vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota zpomalují schnutí.
Pro zvýšení odolnosti lazurovaného povrchu lze po 3 dnech plochu lehce přebrousit (240-280) a natřít
bezbarvým lakem CLOURETHAN.
Pro dřevo vystavené ve venkovním prostředí silnému působení UV záření nepoužívejte lazuru v odstínu
bezbarvém a natur, protože slabé pigmentování těchto dvou odstínů je k ochraně dřeva před silným UV
zářením nedostatečné. Bezbarvý odstín lazury je určený k základnímu nátěru nebo k zesvětlení ostatních
odstínů rozpouštědlové lazury CLOUsil. Informace k povrchové úpravě dubového dřeva ve venkovním
prostředí najdete v kapitole Rady a tipy v článku Dubové dřevo v exteriéru.
Čištění pracovního nářadí:
Použité nářadí ihned po použití očistěte ředidlem EV-Verdünnung nebo terpentýnem.
Obnovovací nátěry:
Jsou potřebné v závislosti na klimatických podmínkách. Lazuru CLOUsil naneste 1-2x na únosné a správně
připravené plochy, jak je popsáno výše.
Skladování:
Minimální trvanlivost v originálně uzavřeném balení je 5 roků od data výroby vyznačeného na obalu.
Likvidace:
K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu předejte na sběrné
místo starých laků.

Bezpečnostní upozornění:

Hořlavá kapalina a páry. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může
způsobit vysušení nebo poraskání kůže. Obsahuje 3-jod-2-propynyl butylkarbamát, 2-butanonoxim. Může
vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Proveďte preventivní opatření proti výbojům
statické elektřiny. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
UN 1263 barvy (3-jod-2-propynyl), 3, III
V ČR dodává: CLOU Bohemia s.r.o., Radyňská 16, 326 00 Plzeň, tel. 377 441 961, clou@clou.cz,
www.clou.cz

