
Voděodolná, paropropustná ochrana na venkovní dřevěné fasády.

Oblast použití: 
Paropropustný, dekorativní, ochranný nátěr na všechny druhy dřevěných fasád a dřevěných stěn ve venkovních prostorách.
Odolává vodě a povětrnostním vlivům.

Technické vlastnosti: 
Lazurovací až krycí v závislosti na tloušťce nátěru. Velmi odolný vůči povětrnostním vlivům, propustný pro vodní páru. Lak po
vyschnutí nelepí, proto je vhodný na okna a dveře.

Barevný odstín: 
712 stříbrná šedá, 713 stříbrná antracitová.

Složení: 
Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, kaolín, oxid
zinečnatý, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, isoparafín, oxid křemičitý, přírodní asfalt, minerální pigmenty, jodo-2-propynyl-
butylcarbamat, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je 400 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie f od roku 2010)

Podklad a příprava: 
Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, a také savý. Podklad by měl být předem natřený a
ošetřený Impregnací na dřevo 150.

Zpracování: 
Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Dřevěné povrchy předem přebruste rovnoběžně s vlákny brusivem o zrnitosti
120. Přípravek ale může být nanášen také přímo na hrubé nebroušené řezivo. Jako základ použijte Impregnaci na dřevo 150.
Poté aplikujte 1-2 nátěry Fasádní lazury 264. Každý nátěr nechejte před dalším pokračováním důkladně vyschnout.
Mezibroušení není nutné. Pro dosažení co nejlepších výsledků dodržujte pokyny v technických listech všech použitých
výrobků. Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota při zpracování by měla být nad 12 °C.

Doba schnutí: 
Přibližně 16 - 24 hodin. Schnutí vyžaduje dostatečné množství kyslíku ze vzduchu!

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 40 - 60 ml/m2 na jednu vrstvu, to odpovídá 16 - 25 m2 na litr.

balení vystačí na...*
0,75l 15 m2

2,5l 50 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

Skladování a trvanlivost: 
Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte uzavřené na chladném a suchém místě.

Likvidace: 
Obsah / nádobu předejte k řádné likvidaci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Katalogové číslo odpadu: EAK/EWC 08
01 11

Ředící a čistící prostředky: 
Výrobek je připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte.

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
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Fasádní lazura 264



Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může
vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem,
uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí
samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou
ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití
stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764
Baua-Nr.: N-67807

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou
založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji

platnost.
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