
VLASTNOSTI

•	 Odolná vůči UV záření, vodě a nepříznivému počasí
•	 Tixotropní konzistence – nekape a nestéká
•	 Vynikající hydrofobní vlastnosti – odpuzuje vodu
•	 Ochrana po dobu 8 let
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Syntetická silnovrstvá tixotropní lazura na ošetření a údržbu 
všech druhů dřeva a dřevěných prvků v exteriéru. 
Díky tixotropní gelové konzistenci zajišťuje pohodlnou  
a lehkou aplikaci svislých povrchů. Zvýrazňuje a zachová-
vá viditelnou kresbu dřeva s hedvábným leskem. Vhodná  
i na překližku nebo truhlářské desky.  Ideální na zahradní ná-
bytek, okna, dveře, podbití, obložení apod.

POUŽITÍ

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zba-
vený nečistot, prachu, zamodrání a plísní. Nové, neošetřené 
a demontované měkké dřevo musí být napuštěné bezbarvým 
napouštědlem. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraň-
te, nátěry, které drží, zbruste jemným, brusným papírem. 
Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelem na dřevo. Pů-
vodní vrstvy krycích barev odstraňte odstraňovačem starých 
nátěrů BONDEX.

PŘÍPRAVA	PODKLADU

Lazura je připravená k okamžitému použití. Před použitím  
nemíchat a netřepat. Neředí se! Aplikujte 2 až 3 vrstvy štět-
cem ve směru vláken. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C 
nebo při relativní vlhkosti 80% a více. Znečištěné nářadí 
omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.
Nářadí	pro	aplikaci:	štětec se syntetickými vlákny

APLIKACE	A	DOPORUČENÉ	PRACOVNÍ	PROSTŘEDKY

Při	teplotě	+	23°C	a	standardní	vlhkosti	60%
Suchý na dotek: po 3 hodinách
Přetíratelný: po 24 hodinách 
Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou  
prodloužit dobu schnutí.

DOBA	SCHNUTÍ

H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273  
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte ob-
sah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národní-
mi a mezinárodními nařízeními. 
Obsah	 nebezpečných	 látek:	 benzínová frakce (ropná), 
hydrogenovaná těžká (CAS: 64742-48-9) ≥ 20 -<25%. Obsa-
huje methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, bis 
(1,2,2,6,6 –pentamethyl-4-piperidyl) sebacate a butan-2-on-
-oxim. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice 
může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Obsah	VOC:	A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC 
je 400g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 399g/l VOC  
ve stavu připraveném k použití. 
Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k vý-
robku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení  
na www.bondex.cz
Zbytky	výrobku:	N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. 
Obaly	 čisté:	O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad  
dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodo-
tečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.

BEZPEČNOST	PŘI	PRÁCI	A	EKOLOGIE

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal 
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé polo-
ze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.	Výrobek	si	uchová-
vá	při	předepsaném	způsobu	skladování	v	uzavřeném	
obalu	užitné	vlastnosti	5	let	od	data	výroby	uvedeném	
na	obalu.	

SKLADOVÁNÍ
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Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestave-
ny na základě laboratorních poznatků a našich odborných 
zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány  
co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme uživateli odborně  a řemeslně správně naše 
materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhod-
né k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 12/2015

OSTATNÍ	INFORMACE

INFORMACE	O	PRODUKTU

Balení	(L):
Barevné	odstíny:

Konečný	vzhled:
Doba	spotřeby:

0,75; 2,5
světlá borovice, světlý dub, dub, oregonská pinie, 
teak, červený mahagon, ořech, palisandr, eben
hedvábný lesk
5 let

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Vydatnost:

0,9 g/cm3

12 – 14 m2/l v jedné vrstvě  
v závislosti od druhu dřeva  
a způsobu aplikace
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PŘÍLOHY

Světlá borovice Světlý dub Dub Oregonská pinie Teak

Červený mahagon Ořech Palisandr Eben

BAREVNÉ ODSTÍNY


