Vosková lazura na dřevo
pro interiéry, bezbarvá nebo průhledně barevná
Technický datový list produktu
Všeobecné informace o produktu
Oblast použití

Vosková lazura na dřevo je vhodná k ošetřování veškerého dřeva listnatých, jehličnatých
i vzácných stromů v interiéru. Ošetřené povrchy odpuzují vodu a špínu a jsou podle norem
DIN 53 160 a DIN EN 71-3 stálobarevné v potu a při vylučování. Hladká dřeva získají ošetřením voskovou lazurou na dřevo příjemnou voskovou konečnou povrchovou úpravu. Na
základě dobré přilnavosti k mokrému povrchu a vodoodpudivých vlastností jsou tyto voskové lazury dřevo vhodné zejména pro dřevo ve vlhkých prostorách. Doporučujeme provést
zkušební nátěr na skrytém místě dřeva nebo na jeho zbytku.

Obsahové látky

Přírodní a syntetické vosky, pryskyřice, barevné pigmenty, plnidla, aditiva a voda.

Barevné odstíny

bezbarvá

WL-000

bílá

WL-001

světle šedá

WL-002

kukuřice

WL-003

třešeň

WL-004

akácie

WL-005

ořech

WL-006

mahagon

WL-007

meruňka

WL-008

máta

WL-009

kručinka

WL-010

písek

WL-011

blankytně modrá

WL-012

Skladování

Uložte dobře uzavřené nádoby v chladném prostoru, který není vystaven mrazu.

Použitelnost

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat minimálně 2 roky..

Balení

0,75 litru, 2,5 litrů, 25 kg.

Jednotky balení

karton 6 x 0,75 litru, karton 4 x 2,5 litrů, 1 x 25 kg.

Technické údaje
Hustota

cca 1,05 g / ml, v závislosti na barevném odstínu (dle normy DIN 53 217 část 2).

Podíl barviva

cca 30 %, v závislosti na odstínu (váha pevných těles Sartorius MA 45).

Dodací viskozita

25 - 30 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

Viskozita při zpracování

25 - 30 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

Vydatnost

6 m / 0,75 litru, 20 m / 2,5 litru (při dvojnásobném nátěru).
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Ředění

Výrobek je dodáván ve zředění vhodném ke zpracování, v případě potřeby lze zředit vodou.

Doba schnutí

Každá vrstva uschne po 1 h při teplotě 20 °C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání. Po
4 h lze nátěr brousit a přetírat. Za nepříznivých okolností se musí počítat s výrazně delšími
časy schnutí.

Pokyny ke zpracování
Příprava podkladu

Neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nezmrzlé. Jeho povrch obruste smirkovým papírem. Všechny předchozí vrstvy nátěru musí být kompletně odstraněny, staré nátěry dřeva
v otevřenými póry obruste a očistěte.

Zpracování

Vosková lazura na dřevo je připravena k okamžitému použití a nemusí se ředit. Před použitím dobře zamíchejte. Lazura se nanáší akrylovým štětcem stejnoměrně ve směru přirozené
kresby dřeva a schne cca 4 h při dobrém větrání. Po průběžném zbroušení jemným smirkovým papírem nebo smirkovým pásem se stejným způsobem nanese druhý nátěr a nechá se
rovněž minimálně 4 h zaschnout.

Tipy

Všechny voskové lazury na dřevo jsou vzájemně mísitelné a kombinovatelné. Pokud je
požadován nátěr s méně intenzivní barvou, lze provést 1x nátěr barevnou voskovou lazurou
a návazně 1x nátěr bezbarvou lazurou. Třemi nátěry (např. 2 x barevnou a 1 x bezbarvou
lazurou) je posílí voskový charakter nátěru.

Čištění nástrojů

Čištění nástrojů se uskutečňuje vodou.

Bezpečnost a životní prostředí
Bezpečnostní pokyny

Přechovávejte voskovou lazuru na dřevo mimo dosah dětí a v dobře uzavřené nádobě. Při
kontaktu s očima oči ihned důkladně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem.

Likvidace produktu

Produkt (ani jeho zbytky) se nesmí dostat do kanalizace ani do půdy. Zcela vyprázdněné
nádoby můžete přenechat k recyklaci (kód druhu odpadu. 080 112), zaschlé zbytky produktu lze likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění

Upozornění uvedená v tomto technickém datovém listu vyplývají
z mnohaletého

vývoje a

praktického

užívání.

Slouží

pouze

k informačním účelům a nepředstavují příslib vlastností. Každý uživatel
musí produkty prověřit z hlediska jejich vhodnosti k zamýšlenému účelu
použití. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny složení produktu,
které slouží technickému nebo ekologickému pokroku.
Výrobce

Pinufin Lackfabrik
Rheinhafenstraße 9
76189 Karlsruhe
tel.: 0049 721 / 59 20 05-06
fax: 0049 721 / 59 16 98
www.pinufin.de

Distribuce

Dřevoobchod K&C s.r.o.
Rosnice 66
360 17 Karlovy Vary
Tel./Fax: 353 561 932
www.drevoobchod.cz
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