
HS lazúra

Olejová lazúra na drevo s vysokou ochranou proti UV a obsahom prísad proti drevokazným hubám a hmyzu. Na povrchu vytvára tenký, 
vode odolný film a je prifarbená pigmentmi na báze oxidov železa, odoláva poveternostným vplyvom ako aj UV žiareniu a zabezpečuje 
drevu dlhodobú ochranu. HS lazúra konzervuje a zabezpečuje prírodný vzhľad povrchu. Jej využitie je hlavne pri aplikácii na ploty, 
pergoly, balkónové zábradlia, ale aj vonkajšie strešné podbytie a na drevené záhradné domčeky. Povrchy upravené s HS lazúrou sa 
veľmi jednoducho udržiavajú. Po určitom čase postačuje povrch umyť od povrchových nečistôt (nie je potreba povrchy brúsiť), nechať 
dôkladne vyschnúť a naaplikovať jeden nový nános. Vo všetkých vrstvách sa aplikuje ten istý materiál. Farebná škála je veľmi široká a 
je možné dodať všetky odtiene zo škály vzorkovníc PNtech.  

HS lazúra sa aplikuje na čisté suché drevo, z podkladu musí byť 
odstránená kôra. Pri použití tejto lazúry nie je potrebné podklad 
impregnovať, nakoľko všetky potrebné prísady sú už obsiahnuté v lazúre. 
Povrch pred aplikáciou nie je potrebné brúsiť, je ju možné nanášať priamo 
aj na hobľovaný materiál. Pokiaľ je požiadavka na brúsený povrch, 
odporúča sa použiť brúsny papier zrnitosti P80-100 (nie jemnejší). Takto 
pripravený povrch dokáže absorbovať potrebné množstvo materiálu. 
Údržba náteru je možná bez brúsenia.

Pre dosiahnutie optimálnej penetrácie:
     
     vlhkosť podkladu max. 14%

     odporúčaná aplikačná teplota viac ako 15°C

     aplikuje sa minimálne v dvoch vrstvách

Príprava podkladujednoduché použitie

chráni pred poveternostnými vplyvmi, UV žiarením 

na ploty, pergoly, zábradlia, záhradné domčeky
 
proti drevokazným hubám a hmyzu

vytvára tenký, veľmi odolný film
 
nie je potrebná impregnácia

pri údržbe nie je nutné brúsenie

0,75l 2,5l 10l 20l
 12 hod.

2

 HS-0000/0000 5l

1l = 15-20m 1l = 20m2

 viac info:



emulzia rôznych prírodných olejov na báze slnečnicového, 
sójového oleja a voskov
biocídy a konzervačné látky
0,87 kg/l (v závislosti od odtieňa)
cca 37%
saténový lesk (závisí od absorpcie podkladu a počtu nánosov)
bezfarebná (transparentná)
farebná (prifarbená do požadovaného odtieňa)

2 21. nános 15-20 m /l, 2. nános 20 m /l
použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)

zloženie

aktívne prísady
hustota
obsah sušiny
stupeň lesku
farba

výdatnosť

riedenie

Charakteristika materiálu

Spôsoby aplikácie

     štetcom alebo valčekom 
     aplikuje sa v dvoch, prípadne troch vrstvách len v tenkej vrstve
    pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu sa odporúča pred posledným náterom povrch            

prebrúsiť P180-220
    
HS lazúra sa aplikuje neriedená, pričom každý náter je potrebné riadne rozotrieť, aby nevytvoril na 

povrchu film. Medzi nátermi je potrebné dodržiavať technologickú prestávku na schnutie 12 hodín. 

Olej nesmie na povrchu vytvoriť „hrubý lakový film"! Ak je požiadavka na veľmi hladký povrch, je ho 

možné jemne prebrúsiť pred aplikáciou druhej vrstvy. Čas schnutia pri teplote 18-20°C a relatívnej 

vlhkosti prostredia 45-65% je 12 hod. Pre maximálne predĺženie životnosti náteru sa tretí nános 

aplikuje taktiež v rovnakom farebnom odtieni, pričom nie je nutné pred týmto nánosom povrch už 

brúsiť. Výdatnosť tretieho nánosu je 22-25m2/lit. Pokiaľ sa HS lazúra aplikuje na ploty a v hornej 

časti sú otvorené priečne rezy, je možné tieto miesta na záver po dôkladnom vyschnutí poslednej 

vrstvy lazúry ošetriť voskom na priečne rezy.

HS LAZÚRA KLASIK
Vzorkovník odtieňov podkladová drevina SMREK 
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