Lazury a impregnace
na dřevo - exteriér

6násobná
ochrana

dřevěných dílců
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 roti
proti
proti
proti
proti
proti

vlhkosti
zamodrání
hnilobě
plísním, řasám
UV záření
napadení vosami

na bázi
rozpouštědel

do exteriéru

lazurovací /
hedvábně
matný

integrovaný
základní nátěr

Před použitím
dobře promíchejte!

HK-LASUR*



tenkovrstvá olejová lazura s obsahem účinných látek

Barevné odstíny

eiche hell

*hemlock

kiefer

eiche rustikal

kastanie

mahagoni

nussbaum

pinie/lärche

palisander

tannengrün

teak

*farblos

silbergrau**

salzgrün**

ebenholz**

Vlastnosti, použití
Tenkovrstvá, impregnační lazura,
určená především pro ochranu
a dekoraci venkovních povrchů jako
obložení, ploty, vrata, pergoly, altány, střešní štíty a další povrchy. Její
jedinečné složení umožňuje dokonalou ochranu dřeva proti plísni, zamodrání, hnilobě, řasám, UV záření
a vlhkosti.
Dekorativní lazura na ochranu
venkovního dřeva s obsahem rozpouštědel a nejmodernější kombinací účinných látek.
 netrhá se, proniká hluboko
do dřeva
	odpuzuje vodu, je prodyšná
a reguluje vlhkost
	renovační nátěr je možno provést
bez broušení povrchu, pokud
byla dříve použita tenkovrstvá
lazura

*weiss**

* odstín nesmí být vystaven UV záření
** označené odstíny jsou k dodání na objednávku
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Údaje o výrobku

Vydatnost:

10 – 12 m²/litr,
podle typu a nasákavosti dřeva

Velikost balení:

0,75l; 2,5l; 5l;
10l; 20l

Ředidlo:
Čištění nářadí:

neředit
S 6006

Doba schnutí:

24 hodin
pro další nátěr

6násobná
ochrana

dřevěných dílců

do exteriéru

na bázi
rozpouštědel

lazurovací /
hedvábně
matný

integrovaný
základní nátěr

Před použitím
dobře promíchejte!

HK-LASUR Grey-Protect*



tenkovrstvá impregnační lazura v ryzích tónech šedé

Barevné odstíny

granitgrau
FT 20923

nebelgrau
FT 20930

wassergrau
FT 20924

sandgrau
FT 20927

toskanagrau
FT 20925

anthrazitgrau
FT 20928

lehmgrau
FT 20926

felsgrau
FT 20932

fenstergrau
FT 20931

erzgrau
FT 20929

Vlastnosti, použití
HK-Lasur Grey Protect kromě rozsáhlé ochrany neodolného jehličnatého dřeva proti zamodrání
a hnilobě umožňuje okamžité vytvoření rovnoměrné patiny v přirozeném
šedém odstínu v celé ploše fasády.
Produkt „Grey Protect“ rozšířil spektrum lazury HK-Lasur, aby odlišil
obložení, táflování, ploty, pergoly,
zahradní domky, střešní podhledy,
štíty a fasády v ryzích tónech šedé
od pestrobarevných staveb v sousedství.

Údaje o výrobku

Vydatnost:

10 – 12 m²/litr,
podle typu a nasákavosti dřeva

Velikost balení:

0,75l; 2,5l; 5l;
10l

Ředidlo:
Čištění nářadí:

neředit
S 6006

Doba schnutí:

16 - 24 hodin
pro další nátěr

6násobná
ochrana

dřevěných dílců
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