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HORNBACH Lazúra na drevo interiérová
 vodoodolná, omývateľná, odolná
 pre pekný, chránený drevený povrch
 ideálna na nábytok

Vlastnosti
Dekoratívna ošetrujúca ochranná lazúra na drevo na prírodnej báze s vynikajúcimi vlastnosťami pri aplikácii
a s mimoriadnym rozlevom. Postačuje raz natrieť. Pre hodvábne lesklé, omývateľné plochy odolné proti
opotrebovaniu. Vodoodolná s odperlovacím efektom, odolnosť proti mechanickému zaťaženiu a zvyčajným
chemikáliám používaným v domácnosti. Príjemná, jemná aróma vďaka obsahu prírodných olejov a voskov.
Lazúrované drevené povrchy sa po zaschnutí nezlepujú.
Bezfarebnú interiérovú lazúru do obytných priestorov možno tónovať vo vami požadovanom
farebnom odtieni v centre miešania farieb Hornbach.

Účel použitia
Ideálne na všetky drevené plochy v interiéri. Perfektné na obloženie stien a stropov, nábytok, hračky, police,
skrine atď.

Farebný odtieň
Bezfarebný, borovica, dub, teak, mahagón, orech, palisander, biela.
Bezfarebnú lazúru si môže te nechať natónovať v požadovanom farebnom odtieni v miešacích centrách
Hornbach.

Stupeň lesku
Zamatovo

Obsiahnuté látky
Akrylátová disperzia, včelí vosk, ľanový olej, anorganické pigmenty, voda, aditíva, konzervačné prostriedky
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.
Obsah VOC v tomto výrobku dosahu je max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí 130 g/l (kategória A/e od roku
2010).

GIS-kód
M-KH01

Odolnost voči světlu
Veľmi dobrá.

Odolnost voči poveternostným vplyvom
Iba do interierov.

Riediaci prostriedok
Voda.

Výdatnosť
1 liter stačí na cca 14 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného
náteru na objekte.

Doba schnutia
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 12 hodinách. Plne zaschnuté po cca 24
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hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie
Mäkký lazúrovací štetec, lazúrovací valček s krátkym vlasom, striekacia pištoľ, štetka na nátery podláh.

Čistenie náradia
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania
Podklad musí byť čistý, suchý, nemastný a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Drevo
s obsahom živice či zvyškov mastnoty opláchnite roztokom univerzálneho rozpúšťadla. Staré odlupujúce sa
nátery odstráňte.
Pred použitím dobre zamiešajte. Interiérovú lazúru nanášajte nezriedenú v tenkej a rovnomernej vrstve v
smere kresby dreva. Spravidla postačuje jeden náter. Pri dreve s veľkou absorpčnou schopnosťou môže byť
potrebný 2. náter. Výsledný farebný odtieň sa dosiahne až po preschnutí.
Pri natieraní drevených podláh zrieďte prvý náter cca 10 % vody. Podlahu, ktorá bola ošetrená lazúrou,
musíte po preschnutí pretrieť parketovým lakom firmy Hornbach.

Dôležité upozornenia
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite
v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Pri aplikácii z viacerých
nádob dbajte na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo
napojeniam!

Bezpečnostné pokyny
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Pri striekaní a obrusovaní použite vhodné filtre.
Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odstranění
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave
je možné likvidovať ako domový odpad. Na recikláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
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