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Venkovní lazura s vysokým obsahem oleje
Hluboce penetrující přípravek na ochranu dřeva na bázi přírodního lněného oleje s
vysokým obsahem pevných částic. Určený na neopracované dřevo od pily a pro
chemicky ošetřené dřevo. Ideální pro ošetřování zahradní galanterie (ploty, pergoly,
altány, okenice, můstky atp.) a dalších dřevěných fasádních prvků. Velmi dobře se
roztírá, příjemně voní po lněném oleji, má živé barevné odstíny, vytváří odolnou
elastickou vrstvu vůči působení UV záření, nátěry mají přírodní a hedvábný vzhled. Díky
90-ti procentnímu obsahu lněného oleje penetruje do hloubky. Obsahuje pouze 10 %
organických rozpouštědel (běžné lazury pro ošetřování zahradní galanterie obsahují 5070 % rozpouštědel). V konečném důsledku jedna vrstva ECOLEUM odpovídá 3 – 4
vrstvám běžné lazury. Ochrana dřeva až 6 let (pro bezbarvé provedení 2 roky).

Technické údaje
Složení

: 90 % přírodního lněného oleje
s přídavkem vosku a diaminů
Hustota při 20 °C : cca 0,94 kg/l
Tloušťka vrstvy : 10 – 15 µm
Doba schnutí
: 24 hodin
2. vrstvu lze
: jedině u dřeva nehoblovaného,
nanášet a to po 24 hodinách
Lesk
: matný
Obsah pevných : 87 % obj.
částic
Vydatnost
: 10 – 15 m2/l značně závisí na
nanášení
druhu a zpracování dřeva,
způsobu aplikace
Nanášení

•

štětcem

•
válečkem
: 1 l; 2,5 l; 10 l (na objednání)
: lze aplikovat na přímém slunci,
nenanášet při teplotě pod +5 °C
a vlhkosti vzduchu nad 85 %
Čištění
: lakový benzín
Ředidlo
: nedoporučuje se dále ředit
Uchovávání:
: skladujte v původních baleních,
v suchu při teplotách 0 °C – 30 °C,
chraňte před přímým slunečním
svitem
Skladovatelnost : dle data uvedeného na obalu
Balení
Aplikační
podmínky
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Podklad
Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice a
musí být suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí
překročit 18 %.

Pracovní postup
Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na
zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. Kartáčování
nebo broušení dřeva před nátěrem není
potřebné. Zašedlé dřevo se doporučuje očistit
přípravkem Buldok Čistič dřeva. Na suchý povrch se
nanáší štětcem nebo válečkem v jedné vrstvě. Pouze u
hrubého, neopracovaného dřeva lze výjimečně nanést
druhou vrstvu a to po 24 hodinovém schnutí. Všechny
nánosy je potřeba bobře rozetřít, nenechávat hrubou
vrstvu mokrého filmu. Renovační nátěry se provádí
podle potřeby, nejlépe na jaře, vždy po očištění
přípravkem Buldok Čistič dřeva, a to v jedné vrstvě.
Jste-li na pochybách, kontaktujte technické oddělení
dodavatele.

Barevné odstíny
001 bezbarvý, 206 tm. zelený, 210 hnědý, 213 kaštan,
217 borovice, 218 zeleň eko, 225 teak, 226 mahagon,
227 palisandr, 239 černý

Bezpečnostní pokyny
Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie
a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní
list a také jsou uvedené na etiketě výrobku.
Textilie a papír znečistěné výrobkem, s ohledem na
možnost vznícení, uchovávejte výhradně v k tomu
určených, dobře uzavřených nádobách, buď zalitých
vodou, nebo nechejte na vzduchu dobře vyschnout.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších
poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v
poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN,
Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez
povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti,
že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít
odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím
doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na
zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování
nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte
naše technické oddělení.

Dodavatel

METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov
tel.: 581 728 228
www.metrum.cz

