
VLASTNOSTI

•	 Obsahuje nano častice podporujúce ochranu proti UV žiareniu
•	 Tixotropná konzistencia - nekvapká a nesteká
•	 Zvýrazňuje štruktúru dreva a vytvára hodvábny vzhľad
•	 Vodouriediteľná a rýchloschnúca
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Tixotropná lazúra s nano technológiou na báze vody,  
na ošetrenie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených  
prvkov v exteriéri. Pomocou nano častíc preniká hlboko  
do dreva, čím zabezpečuje zvýšenú ochranu proti UV žia-
reniu a poveternostným vplyvom. Zvýrazňuje štruktúru  
a zachováva viditeľnú kresbu dreva s hodvábnym vzhľa-
dom. Lazúra má vynikajúce penetračné vlastnosti, ľahkú 
aplikáciu a je takmer bez zápachu. Je chránená proti ples-
ni – obsahuje biocídne prípravky 3 jódprop-2-inyl-butylkar-
bamát, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón a zinkium-pyritión. Ideálna  
na drevené obloženia, okná, dvere, okenice, podbitia, trámy, 
pergoly, ploty a pod.

POUŽITIE

Pri	teplote	+23°C	a	štandardnej	vlhkosti	60%
Zasychanie proti prachu: po 30 minútach
Pretierateľný: po 3 hodinách
Nižšia teplota alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť 
dobu schnutia. 

DOBA	SCHNUTIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku.  P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-me-
tyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotia-
zol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1), 1, 2-benzizotiazol-3(2H)-ón  
a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú  
reakciu.
Obsahuje biocídne prípravky (3 jódprop-2-inyl-butylkarbamát, 
CAS: 55406-53-6; 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón, CAS: 26530-20-1 
a zinkium-pyritión, CAS: 13463-41-7), pre konzerváciu náteru.
Obsah	 VOC: IIA/e, max. hraničná hodnota obsahu VOC  
je 130	g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 15	g/l VOC 
v stave pripravenom na použitie.
Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných úda-
jov k výrobku na www.bondex.cz.
Zvyšky	výrobku:	O	08	01	12 Odpadové farby a laky iné ako 
uvedené v 08 01 11. Obaly	čisté:	O	15	01	06 Zmiešané obaly. 
Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte  
do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť  
k ovplyvneniu pozemných vodných tokov. 

BEZPEČNOSŤ	PRI	PRÁCI	A	EKOLÓGIA

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote 
viac než +5°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte, 
alebo prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úni-
ku produktu. Nesmie	 zamrznúť!	 Výrobok	 si	 uchováva		
pri	predpísanom	spôsobe	skladovania	v	uzatvorenom	
obale	 úžitkové	 vlastnosti	 3	 roky	 od	 dátumu	 výroby	
uvedenom	na	obale.

SKLADOVANIE
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TECHNICKÝ	LIST

Quick	Drying	
Wood	Stain

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, vybrúsený do hlad-
ka, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a živice, prachu,  
zamodrania a plesní. Nové, neošetrené a demontované 
mäkké drevo musí byť ošetrené vhodným fungicídnym  
napúšťadlom v jednej vrstve. Vrstvy starých nepriľnavých  
náterov odstráňte vhodným odstraňovačom starých náterov 
alebo zbrúste až na čisté drevo. Vlhkosť dreva nesmie byť 
vyššia než 12%. 

PRÍPRAVA	PODKLADU

Lazúra je pripravená  na okamžité použitie. Pred použitím  
nemiešať a netrepať. Neriedi sa! Aplikujte 2 až 3 vrstvy 
štetcom v smere vlákien dreva. Medzi jednotlivými vrstvami  
je vhodné povrch jemne prebrúsiť jemným brúsnym pa-
pierom. Bezfarebný odtieň je možné použiť iba v kombinácii 
s farebnými odtieňmi. Neaplikovať striekaním. Nepoužívajte 
pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.
Znečistené náradie umyte vodou a mydlom ihneď po skon-
čení prác.
Náradie	pre	aplikáciu:	štetec so zmesou prírodných a syn-
tetických vlákien

APLIKÁCIA	A	ODPORÚČANÉ	PRACOVNÉ	PROSTRIEDKY
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Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných  
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované 
čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné 
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho nove-
lizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.
Sledujte aktualizácie Technického listu na www. bondex.cz

Dátum poslednej revízie 4/2018

OSTATNÉ	INFORMÁCIE

INFORMÁCIA	O	PRODUKTE

Balenie	(L):
Farebné	odtiene:

Konečný	vzhľad:
Doba	spotreby:

0,75; 2,5
dub, oregonská pínia, teak, orech, vlašský orech, 
červený mahagón
hodvábny lesk
3 roky

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Obsah	neprchavých		

látok	–	sušiny:
•	 Výdatnosť:

1,02 g/cm3

25% obj.
10 – 15 m2/l v jednej vrstve  
v závislosti od druhu dreva  
a spôsobu aplikácie.       

Teak

PRÍLOHY

Oregonská pínia Dub Orech Vlašský orech Červený mahagón

FAREBNÉ ODTIENE
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