Farebné odtiene

Ochrana a krása vonkajších
drevených dielcov
Drevo patrí k najobľúbenejším stavebným materiálom, pri
použití vo vonkajších priestoroch však potrebuje účinnú
ochranu. Ak chceme dlhodobo udržať krásu dreva,
potrebujeme ochranný prostriedok, ktorý preniká hlboko
do dreva, zároveň mu však umožňuje dýchať.
Lazúra Aidol HK-Lasur
ochraňuje drevo spoľahlivo
pomocou cenných látok
a pigmentov veľa rokov.
Dlhodobá ochrana voči hubám,
zamodraniu a škodcom je
preukázaná certifikátmi
zodpovedajúcimi akostným
a skúšobnom smerniciam
RAL a podlieha stálemu
dohľadu ústavu Deutsches
Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V. (Nemecký
ústav pre zabezpečenie kvality
a označovanie). Aidol HK-Lasur je mimoriadne vhodný pre
listnaté aj ihličnaté drevá aj pre renovačné nátery.

Odchýlky odtieňov od originálnej farby sú možné.
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Silbergrau*

Weiß*

Hemlock

Eiche rustikal

Eiche hell

Nussbaum

Aidol HK-LASUR
Ochrana a krása vonkajších drevených dielcov

Ebenholz*

Teak

Tannengrün

Kiefer

Palisander

Pinie/Lärche

Mahagoni

Kastanie

Friesenblau*

Podklad musí byť čistý a suchý a môže sa
natierať bez obrúsenia alebo odstránenia
starého náteru
Salzgrün*

Náš tip:

Farblos

Zhotovte najprv skúšobný náter, aby ste
vyskúšali farebný efekt na danom
drevenom podklade. Tak sa vám každý
náter podarí!

*označené odtiene
namiešame na
objednávku
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Vynikajúca lazúra na ochranu dreva

Vlastnosti

Oblasti použitia

Dekoratívna lazúra na ochranu vonkajšieho dreva s obsahom
rozpúšťadiel a najmodernejších kombinácií účinných látok.

Na ošetrenie staticky nenamáhaných vonkajších drevených
dielcov bez dotyku so zemou
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násobná

ochrana

drevených dielcov voči

zamodraniu
hnilobe
škodcom
plesni a riasam
UV-žiareniu
vlhkosti

Netrhá sa, preniká hlboko do dreva
Odpudzuje vodu, je priedušná a reguluje vlhkosť
Náter je možné vykonať bez obrúsenia povrchu či
odstránenia starého náteru

Rady a nápady:
Dodatočná penetrácia na ochranu dreva nie je pri použití
prípravku Aidol HK-Lasur samozrejme potrebná. Aidol HK-Lasur
je prípravok 2 v 1 s rozsiahlou schopnosťou ochrany dreva.
Na docielenie hodvábne lesklých povrchov odporúčame
následný náter prípravkom Aidol Langzeit-Lasur. Spoľahlivá
účinnosť je doložená certifikátom RAL. Prostriedky na
ochranu dreva používajte opatrne, pred použitím si vždy
prečítajte označenie a informácie o výrobku.

Vonkajšie použitie:
 Obloženie fasád
 Strešné presahy
 Okenice a balkónové zábradlia
 Ploty z kvalitného dreva
 Palisády a pergoly
 Altánky a prístrešky pre autá
 Ochranné pohľadové steny
Veľkosť balenia:
0,75 l
 2,5 l
 5l
 10 l
 20 l


Výdatnosť:
 10 - 12 m²/l
 podľa akostných a skušobných smerníc
RAL: 200-250 ml/m²

