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L12 AQUA CLOUsil Holzlasur
vodouředitelná lazura na dřevo pro vnitřní i vnější prostředí
Charakteristika
Nezapáchající, rychleschnoucí, nestékavá, snadno zpracovatelná lazura na dřevo ve vnějším i vnitřním prostředí založená na bázi akrylátové
disperze. Dodává se v odstínech : bílá, bezbarvá (pouze pro vnitřní prostředí), natur, dub, oregonská pinie, kaštan, teak, ořech, mahagon, hnědá,
palisandr a černá. Všechny odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné. Jelikož odstín natur je pouze relativně slabě pigmentovaný, používá se
tento odstín pro objekty jen málo zatížené povětrnostními vlivy, bezbarvý odstín je určený pouze pro vnitřní prostředí.
Vlastnosti
 Nejjemnější pigmenty zaručují rovnoměrné transparentní probarvení a ochranu před škodlivým ultrafialovým zářením.
 Nátěr ulpívá pevně na povrchu dřeva a chrání jej před povětrnostními vlivy, brání vstupu vlhkosti do dřeva, ale zároveň umožňuje dřevu
„dýchat“ tím, že dovoluje průstup vodních par ze dřeva ven.
 Nátěrový film je trvale elastický, netvoří puchýře a neodprýskává, splňuje podmínky odolnosti chemikáliím podle normy DIN 68861-1C.
 Jednotlivé odstíny jsou mezi sebou navzájem libovolně mísitelné, takže si sami můžete namíchat mezitóny.
 Lazura neškodí životnímu prostředí, protože neobsahuje škodliviny.
 Je nehořlavá, protože neobsahuje rozpouštědla.
Použití
 pro transparentně barevné ochranné a dekorativní nátěry tuzemských i zahraničních listnatých i jehličnatých dřev ve vnitřním i vnějším
prostředí
 k natírání panelů, přepažení, oken, dveří, plotů, garážových vrat, pergol, štítových obkladů a pod.
 nejlépe vhodná k renovaci nátěrů
 lazurou v bílém odstínu lze natírat pouze dřeva přírodně světlá (např. smrk, javor, jasan)
 tato lazura není vhodná pro použití na dubové dřevo ve vnějším prostředí, v tomto případě doporučujeme použít tlustovrstvou lazuru.
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 vodou ředitelné laky).
Lazuru nanášejte rovnoměrně, bez většího tlaku, dlouze ve směru vláken dřeva a přebytek rovnoměrně vetřete do dřeva.
Lze zpracovávat stříkáním - tryskou o průměru 1,2 - 1,5 mm při tlaku vzduchu 1,5 - 2,0 bar.
Před vlastním natíráním vždy proveďte zkušební nátěr, zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.
Ředění
V případě potřeby lze přidat asi 5 % čisté vody. Lazura je připravená k přímému použití a nemusí se ředit.
Návod k práci
Dřevěné plochy vystavené vlivům vnějšího prostředí se musejí natírat třikrát, vždy s odstupem jednoho až dvou dnů.
Konce (čelní dřevo) a silně savá místa opracujte zvláště pečlivě. Renovační nátěry se provádějí podle intenzity zatížení a místních
povětrnostních podmínek.
Dřevo musí být před natíráním čisté, suché, přebroušené a zbavené brusného prachu. Povrch silně smolnatých dřev (borovice) je třeba nejdříve
zbavit pryskyřice.
Surové dřevo ve vnějším a vnitřním prostředí
AQUA CLOUsil naneste pro vnější prostředí 3x, pro vnitřní prostředí 2x, vždy před dalším nátěrem lehce přebruste (papírem 240). V případě
potřeby nařeďte asi 5 % vody.
Obnovovací nátěry
Oprýskané nebo odlupující se nátěry úplně odbruste, nátěry, které zůstanou, musíte ještě dobře přebrousit. Následuje nátěr lazurou
AQUA CLOUsil podle potřeby. Vždy provádějte mezibrus papírem zrnitosti 240.
Doba schnutí
Na prach 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. Zaschlou lazuru můžete odstranit nitro-ředidlem
(CLOU Zellulosenlack-Verdünnung Nr.790).
Vydatnost:

1 litr vystačí na přibližně 12 m 2 při jednom nátěru.

Důležité upozornění:
Má-li být dřevo ve vnějším prostředí chráněno také před modráním, plísní, houbami a hnilobou, ošetří se nejdříve bezbarvým ochranným základem
Holzschutzgrund .
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.

