
 

 

 

AQUALUX 

lazúra 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku AQUALUX LAZÚRA vodou riediteľný transparentný náter, ktorý slúži na ochranu 
a dekoráciu dreva.  Vyrobený je na báze vysoko kvalitnej akrylovej živice, 
odolných pigmentov a prísad. 

Popis Výrobok je šetrný k životnému prostrediu, nie je toxický a je odolný voči 
poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 

Riedenie Čistá voda 

Vzhľad Hodvábny lesk 

Odtieň Vyrába sa v bezfarebnom prevedení a v týchto odtieňoch: biely, jedľa, buk, dub, 
borovica, smrekovec, mahagón, teak, zelená, oliva, orech, palisander, eben 

Viskozita 35´´ HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20oC 

Výdatnosť 8 - 13 m2 / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu 

Hustota 1,03 – 1,06 kg/L 

Schnutie Suchý: 1-2 h pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 24 h. 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty: 

A(d), 130 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 40 g / l 

Použitie AQUALUX LAZÚRA slúži na ochranu a dekoráciu všetkých druhov dreva vo vnútri 
aj vonku. Bezfarebná lazúra nie je vhodná ako samostatný náter pre exteriér.  
Odtiene AQUALUX lazúry je možné vzájomne miešať pre dosiahnutie želaného 
odtieňa. Pred aplikáciou AQUALUX lazúry odporúčame aplikáciu AQUALUX 
lazúrovej impregnácie, najmä vo vlhkých priestoroch a vonku. Po použití náradie 
umyť vodou. 

Nanášanie Pred použitím lazúru dokonale premiešať! Staré lazúrové nátery pred 
obnovovaním prebrúsiť a zbaviť prachu. Na suchý, čistý a odprášený povrch 
nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Odporúča sa nanášať 2-3 vrstvy. 
Nasledujúca vrstva sa aplikuje po 1-2 hodinách, keď je predchádzajúca vrstva 
suchá. Kovové nenatreté časti je potrebné ochrániť AQUALUX základnou farbou 
na kov. Neodporúča sa aplikácia na priamom slnku a pri teplotách pod 10OC. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC. Nesmie zamrznúť! 

Interval medzi nátermi Minimum: 2-3 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%) 

 

Doba použitia Min. 2 roky od dátumu výroby 
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Predchádzajúci náter AQUALUX lazúrová impregnácia 

Poznámka Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného 
prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! 

 


