TECHNICKÝ LIST
SLOVLUX tenkovrstvá lazúra
JK: 246 - 121 - 26 PND: 01 - 1529 - 96 S

Zloženie:

S lovlux tenkovrstvá lazúra je roztok špeciálnych alkydových živíc a bezaromátového benzínu
s prísadou vysychavých olejov, disperzií organických a anorganických pigmentov a špeciálnych
aditív.

Použitie:	
Slovlux tenkovrstvá lazúra sa vo farebných odtieňoch používa ako lazúrovací náter pre vonkajšie
a vnútorné nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových materiálov a rôznych výrobkov
z dreva. Je vhodný na nátery obloženia stien, chát, balkónov, plotov, záhradného nábytku,
drevostavieb a pod. Preniká hlboko do štruktúry dreva a vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou
voči poveternostným vplyvom a dobrou odpudivosťou proti vode. Použité pigmenty znižujú
vplyv UV žiarenia. Staré nátery sa dajú ľahko obnoviť jednoduchým pretretím bez nutnosti
odstraňovania. Bezfarebný je určený na napúšťanie dreva, alebo na vytvorenie bezfarebného
náteru v interiéri.
Návod na použitie:	Všetky podklady musia byť pevné, suché, obrúsené, odmastené, zbavené nečistôt a živičných
škvŕn. Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať. Slovlux tenkovrstvá lazúra sa
nanáša v dvoch alebo viacerých vrstvách pri teplote +10 až +30°C, v závislosti od nasiakavosti
podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Interval medzi jednotlivými vrstvami je 24
hodín. Nevsiaknutý lak – olej po 10 minútach zotrieť suchým štetcom alebo suchou handrou,
čím sa zvýrazní štruktúra dreva. V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy
všetkých obalov použitej náterovej látky kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Nízka teplota
a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Výsledný odtieň ovplyvňuje typ a kvalita
dreva a počet nanesených vrstiev. Slovlux tenkovrstvá lazúra nie je určený na úpravu povrchov
prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského
nábytku a hračiek..
Farebné odtiene:	Slovlux tenkovrstvá lazúra sa vyrába v nenormalizovaných farebných odtieňoch, 0010 – biely,
0000 – bezfarebný, 0020 – gaštan, 0021 – orech, 0022 – palisander, 0023– teak,
0051– jedľová zeleň, 0060 – pínia, 0061 – červený smrek, 0062 – borovica, 0063 – dub,
0080 – mahagón, 0099 – eben, 0065 – čerešňa, 0025 – zlatý dub.
Výdatnosť:

8 ÷ 12 m2 /l v jednej vrstve podľa savosti dreva.

Technické údaje:
Vlastnosti v kvapalnom stave
	
Vzhľad: bezfarebná alebo transparentne sfarbená kvapalina bez mechanických nečistôt,
tvorba rozmiešateľnej usadeniny je povolená
Výtokový čas (ø trysky 2 mm): min. 60 s
Obsah neprchavých zložiek: 45 %
Hustota (20°C): min. 0,865 g.cm-3
Vlastnosti pri zasychaní
Zasychanie bez otisku: max. 24 hod./200 g
Vlastnosti zaschnutého náteru
Lesk: stupeň 4 ÷ 5
Odtieň: neštandardný
Záručná doba:

36 mesiacov od dátumu výroby.

Horľavosť:

Slovlux je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných
údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné.
Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/4455151

