
HORNBACH Baumarkt AG  -  Hornbachstrasse 11  -  76879 Bornheim/Germany  -  www.hornbach.com  -  Tel: +49 6348 6000 
 

Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných 
podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní 
testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její 
předchozí vydání platnost. 
 
TM_NH0515_Holzlasur_CZ Stav: 04.08.2022 Seite 1 von 2 

 

 
Lazura na dřevo 
 
 pro venkovní použití  
 ochrana proti UV záření 
 odolná proti povětrnostním vlivům 
 
Vlastnosti 
Ochranný nátěr odolný proti povětrnostním vlivům pro nové a renovační nátěry všech savých dřev v 
exteriéru. Ochrana proti UV záření, působí do hloubky, nestéká, snadno se zpracovává. 
 
Účel použití 
V exteriéru. 
Vhodná na dřevěné obklady, ploty, štíty, obložení, střešní podhledy atd.  
Nevhodná na okna, dveře a dřevěné podlahy.  
 
Odstín barvy 
Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech. 
 
Stupeň lesku 
Hedvábný lesk 
 
Obsažené látky 
Akrylátová disperze, lněný olej, voda, anorganické pigmenty, pomocné látky, konzervační prostředek 1,2-
benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zineènatý. 
 
GIS-Code 
- 
 
Odolnost vůči světlu 
Velmi dobrá 
 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Velmi dobrá 
 
Ředidlo 
Voda. Používat neředěný. Připraveno k použití. Pro aplikaci stříkáním rozřeďte vodou na potřebnou 
viskozitu.  
 
Vydatnost 
1 litr stačí na cca 14 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební 
aplikace na příslušném objektu. 
 
Zasychání 
Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po cca 6 hodinách. Plně zaschlá po cca 24 
hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit. 
 
Nástroje 
Štětec na akrylátové barvy, stříkací zařízení.  
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Čištení nástrojů 
Ihned po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem. 
 
Provedení nátěru 
Podklad musí být čistý, suchý, bez mastnot a nosný. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 15 %. 
Pryskyřičné dřevo a mastné zbytky odstraňte pomocí univerzálního ředidla.  
 
Před použitím dobře promíchejte.  
 
Již natřené dřevo:  
Odstraňte volné, odlupující se staré nátěry. Zbruste zvětralé staré nátěry až na zdravé dřevo. Intaktní starý 
nátěr zbruste. Naneste 2 - 3 vrstvy lazury na dřevo ve směru kresby dřeva.  
Staré dřevěné povrchy:  
Zašedlé, zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na zdravé dřevo a důkladně jej vyčistěte. Do venkovních 
prostor doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem proti zamodrání dřeva. Naneste 2 - 3 vrstvy lazury na 
dřevo ve směru kresby dřeva. 
Nové dřevěné povrchy:  
Nové dřevo musí být před první vrstvou důkladně přebroušeno. Surové, tlakově impregnované a zamodralé 
dřevo je třeba předem ošetřit vhodným základním nátěrem na dřevo podle pokynů výrobce. Naneste 2 - 3 
vrstvy lazury na dřevo ve směru kresby dřeva. Plochy, které jsou vystaveny silným povětrnostním vlivům, 
natřete třikrát.  
 
Tip: Okamžitě kontrolujte natřený povrch a co nejrychleji opravte vynechané místa. Nový nátěr. 
 
Důležitá upozornění 
Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přepravujte prosím tyto nádoby 
ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a 
uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. Aplikujete-li 
nátěr z více nádob, dbejte na stejné výrobní číslo materiálu. 
 
Bezpečnostní pokyny 
Doplňující informace: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol--3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.  
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 10 g/l. Mezní hod-nota EU činí max. 130 g/l (kategorie A/e od 
roku 2010). 
 
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. P280 Pou-žívejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle. Pri broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a po něm se postarejte o 
důkladné větrání. P270 Pri používání to-hoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305 + P351 + P338 Při 
zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vy-jmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303 + P352 Při sty-ku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte 
velkým množstvím vody a mý-dla. P273 Evitaţi dispersarea în mediu. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Ucho-vávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte 
všechny pokyny a řiďte se jimi. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného 
odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyk-laci odevzdávejte pouze 
beze zbytku vyprázdněné nádoby. 
 
Skladování: 
Prěpravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po 
použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co 
nejrychleji. 
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