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AZUR

Opis produktu:
Nowej generacji odpowiednik lakieru do drewna. Wysokiej jakości tiksotropowa lazura na bazie żywicy 
alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych, które zapewniają doskonałą ochronę dla drewna, 
odporna jest na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą 
krycia, doskonałą przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki. Ekologiczna i przyjazna 
środowisku. Lazura nie powinna być stosowana na mokre drewno. Nakładanie więcej niż dwóch warstw 
wiąże się z uzyskaniem głębszego, ciemniejszego koloru. Azur produkowany jest w Szwecji i podlega 
systemowi barwienia Colorex Mix. Najpopularniejsze kolory dostępne są we wzorniku Scala Woodcare.

Dane techniczne:

Obszar stosowania Spoiwo
Objętość części stałych 
Waga części stałych 
Gęstość
Lepkość
Połysk
Rozcieńczalnik/Czyściwo 
Wydajność Temperatura 
malowania Narzędzia do 
malowania Sucha w dotyku 
Następne malowanie 
Całkowite wyschnięcie 
Okres przydatności Kolor
Łatwopalność Kategoria 
VOC
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AZUR

Sposób użycia
Przed bejcowaniem
Należy rozpocząć od przeczytania instrukcji na etykiecie. Dobrze wymieszać od dołu przed rozpoczęciem 
bejcowania. Powierzchnia musi być czysta, sucha, trwała, szorstka i / lub przeszlifowana. Usunąć luźne, 
porowate i zdegradowane drewno. Umyć wcześniej polakierowane powierzchnie i spłukać wodą. W 
przypadku ataku grzybów powierzchnię należy spryskać odpowiednim płynem bakteriobójczym. Zwrócić 
szczególną uwagę na dobre traktowanie słojów i połączeń drewnianych. Powierzchnie te przed 
bejcowaniem należy zagruntować olejem podkładowym.

Bejcowanie

Nakładać kilka cienkich warstw na całe deski od dołu do góry. Unikać nakładania się już wysuszonej 
bejcy. Nakładać gęstym pędzlem i wcierać w drewno. Unikać bejcowania, gdy istnieje ryzyko deszczu, 
dużej wilgotności i rosy, ponieważ może to spowodować matowienie i nieregularne plamy.

Po bejcowaniu
Dokładnie wytrzeć narzędzia przed czyszczeniem benzyną lakową. Po użyciu dokładnie zamknąć puszkę i 
przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci. Płynnych pozostałości nie wolno wylewać do 
kanalizacji, ale przekazać je do lokalnego punktu zbiórki.
Uwaga! Ściereczki nasączone bejcą mogą samoczynnie się zapalić i dlatego należy je zneutralizować.

Konserwacja
Można czyścić miękkim szorowaniem, a w razie potrzeby, łagodnym roztworem detergentu.
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