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EXLAZUR 

 
EXLAZUR tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

EXLAZUR tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou. 

Lazúra je určená na drevené povrchy v interiéri aj v exteriéri na konštrukčné drevené prvky, 

podlahu, nábytok, ploty a iné drevené či drevovláknité povrchy. Náter si zachová prirodzený 

vzhľad, povrch zostáva paropriepustný a lazúra jemne zvýrazní štruktúru dreva. Lazúra je odolná 

voči poveternostným podmienkam a odolná voči UV žiareniu.  

Tenkovrstvá olejová lazúra sa veľmi ľahko nanáša a hlboko prenikne do povrchu dreva a tým ho 

dokonale spenetruje. Náter tenkovrstvou olejovou lazúrou nepraská a nelúpe sa, na povrchu 

nevytvára hrubú vrstvu a tak následná renovácia je veľmi jednoduchá. 

Lazúra nie je vhodná na detské hračky, či na povrchy v styku s potravinami. 

Výsledný efekt náteru je ovplyvnený druhom a kvalitou dreva, predošlými nátermi, technikou 

aplikácie a množstvom naneseného množstva lazúry. 

 
I.  Technické požiadavky 

 

Zloženie: Zmes syntetických organických látok a alkydovej živice.  

 

Návod na použitie: 

Povrch musí byť suchý, čistý, odmastený a zbavený starých náterov. Lazúru nanášajte štetcom, 

valčekom alebo striekaním v jednej až v dvoch vrstvách. Prví náter po zaschnutí treba prebrúsiť 

jemným brúsnym papierom a následne aplikovať druhý náter. Jednotlivé nátery aplikujte 

v dostatočnom časovom odstupe, cca 6 – 8 hodín, závisí od poveternostných podmienok 

a vyschnutia náteru. Pred použitím dôkladne premiešajte. Lazúra v obale má jemne fialový nádych, 

čo nemá vplyv na výsledný efekt. Náter lazúrou je transparentný a prirodzene pololesklý. 
 

Výdatnosť: 10 – 12 m²/ l 

 

Skladovanie: Skladujte na suchom, chladnom mieste 
 

                                                II. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

 

Vzhľad:  viskózna kvapalina 

Farba:     namodravá 

Vôňa:      po rozpúšťadlách 

Výtoková doba F4 (23ºC): min. 35 s   

Hustota: cca  0,889 g cm
-3

 

VOC: 700g/l 



 

 

 

 

TOC: 0,380 kg/kg 

Sušina: 30% obj. 

Stupeň lesku: pololesklý odtieň 

Tvrdosť kyvadlom:    40% 

Povrchové zaschnutie: 60 min 

 

III. Balenie a skladovanie 

Balenie: 0,6l, 2,5l 5l 

Skladovanie: 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch 

 

V prípade špeciálneho použitia konzultujte použitie s výrobcom. 

 


