
Quick Dry
Opaque Wood Finish
Rychleschnoucí krycí lazura

Rychleschnoucí krycí lazura na bázi alkydové a akrylátové 
emulze je mimořádně vhodná především do exteriéru, kde 
spolehlivě chrání dřevěné povrchy za jakýchkoliv povětrnost-
ních podmínek po dobu 4 let. Vytváří mikroporézní, jemně sa-
ténový povrch odolný vůči vodě a UV záření. Vodou ředitelné 
složení umožňuje použití i v interiéru , kde lazura rychle schne 
a nezapáchá. Je vhodná na natírání zvětralých zašedlých 
povrchů, jimž dodá novou krásu a zvýrazní přírodní kresbu 
dřeva. Ideální na veškeré hladké i hrubě opracované dřevo, 
zahradní nábytek, oplocení, obložení, dveře, okna apod.

POUŽITÍ

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zba-
vený nečistot a prachu. Případné plísně či lišejníky je nutné 
mechanicky odstranit a poté ošetřit napouštěcím ochranným 
přípravkem. Řezivo vybruste dohladka, odstraňte pryskyřici 
anebo přírodní oleje přípravkem White Spirit a nechte vy-
schnout.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Obsah před i v průběhu aplikace důkladně rozmíchejte (ne-
vmíchat vzduchové bubliny). Neředěnou lazuru aplikujte 
rovnoměrně štětcem ve směru vláken. Obvykle  postačuje 
jeden nátěr, drsné nebo popraskané dřevo si vyžaduje dva 
nátěry. Povrchy natřené tmavým odstínem lazury, které chce-
te zesvětlit - aplikujte 1 vrstvu krycí lazury Quick Dry Opaque 
Wood Finish v bílém odstínu a po zaschnutí naneste další 
vrstvu již ve světlejším odstínu, který jste si vybrali. Neapli-
kujte na vlhké dřevo a nenatírejte při teplotách pod +10°C 
nebo před deštěm.
Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí na původní barvě 
dřeva a na počtu nátěrů. Znečištěné nářadí omyjte ihned po 
skončení prací teplou vodou a saponátem.
Nářadí pro aplikaci lazury - štětec se směsí syntetických 
a přírodních vláken

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po  4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

DOBA SCHNUTÍ
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VLASTNOSTI

•	 Odolná vůči vodě a UV záření
•	 Vytváří mikroporézní, jemně saténový povrch
•	 Ochrana povrchu dřeva po dobu 4 let
•	 Zakrývá nedostatky dřeva a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo ští-
tek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsah VOC: A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC 
je 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 80g/l 
VOC ve stavu připraveném k použití.
Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neu-
vedené pod číslem 08 01 11. 
Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal 
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé polo-
ze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchová-
vá při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném 
obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném 
na obalu. 
CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÝ LIST
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Quick Dry Opaque Wood Finish
Rychleschnoucí krycí lazura
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INFORMACE O PRODUKTU

Balení (L):
Barevné odstíny:

Konečný vzhled:
Doba spotřeby:

2,5
White (Bílá), Rustic Oak (Rustikální dub), Burnt 
Walnut (Pálený ořech).
Saténový
5 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

•	 Hustota produktu:
•	 Obsah netěkavých  

látek – sušiny:
•	 Vydatnost:

1,3 g.cm3

45% obj.
12 m2/l v jedné vrstvě 
v závislosti na druhu dřeva 
a způsobu aplikace.

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny 
na základě laboratorních poznatků a našich odborných zku-
šeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co 
možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně  a řemeslně 
správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, 
zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných 
podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.

Datum poslední revize 2/2016

OSTATNÍ INFORMACE

PŘÍLOHY

HOTOVÉ ODSTÍNY

WHITE
bílá 

RUSTIC OAK
Rustikální dub 

BURNT WALNUT
Pálený ořech


