DEKOSAN LANGZEIT LASUR

TECHNICKÉ INFORMACE

Obchodní značka:

ZERO Dekosan Langzeit Lasur

Materiál:

Trvale elastická lazura s dlouhou životností na bázi alkydové pryskyřice.

Použití:

Na venkovní a vnitřní nátěry veškerých rozměrově stálých dřevěných částí.
Upozornění: Při použití dřevin bohatých na obsažené látky může ve venkovním prostředí dojít
k jejich proniknutí k nátěru, následnému obarvení a jeho poškození a to především na
konstrukčních spojích.

Odstín:

9 odstínů podle vzorníku + čirá a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech
ZERO. Pro bílý odstín napustit dřevo čirou ZERO Imprägnier Lasur HS. Rozdílné dřeviny a způsoby
nanášení vedou k odlišnému barevnému vzhledu natřené plochy. Proto se v každém případě
doporučuje zkušební nátěr na konkrétní ploše. Čirý odstín nesmí být použit sám osobě, pouze
v kombinaci s ostatními odstíny lazur.

Stupeň lesku:

Hedvábný lesk

Pojivo:

Speciální alkydová pryskyřice

Pigment:

Koloidní, transparentní pigmenty hydrátu oxidu železa

Specifická hmotnost:

Cca. 1,0 +/- 0,1

Vlastnosti:

Odolná povětrnostním vlivům, obsahující dlouhodobou ochranu proti UV záření a světlostálé
pigmenty, lehce zpracovatelná, bez obsahu aromátů. Neskapává, proto se snadno zpracovává
i nad hlavou.

Doba schnutí:

Po cca. 6 – 7 hod. zaschlá proti prachu, po cca. 24 hod. možno dále zpracovávat (Při + 20 °C a
55% relativní vlhkosti).

Technika nanášení:

Nátěrem nebo vhodným stříkacím zařízením

Teplota při zpracování:

Min. + 5 °C vzduch a podklad

Spotřeba:

Cca. 70 – 90 ml/m2 podle podkladu

Skladování:

V chladu a suchu

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití terpentinem

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry a zašedlé dřevo musí být
odstraněno. Špatné, poškozené dřevo vyměněno. Nosné staré nátěry musí být vybroušeny do
matného povrchu. Oleje a pryskyřici obsahující dřevo omýt a očistit pomocí nitro ředidla. Nové či
přebroušené dřevo ve venkovním prostředí impregnujte s ZERO Imprägnier Lasur HS s posudkem
RAL podle DIN 68800, část 3, v příslušném odstínu. Kromě rezistentních dřevin.

EU – mezní hodnoty
pro obsah VOC:

Kategorie: eLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 400 g/l VOC.

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu
a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených
údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu
nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
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