
KRYCÍ A LAZUROVACÍ LAKY NA DŘEVO 

 

 

 Lazura na dřevo 620  
 
Hluboko pronikající ochranná lazura, regulující vlhkost, hedvábně lesklá,  
bez obsahu škodlivých aromátů, lehce zpracovatelná s vysokým obsahem sušiny, s vysokou odolností 
proti povětrnosti a s nadprůměrně vysokou odolností UV záření.  
 

 Tónovatelná do všech odstínů. 

 Dostupná v 750 ml, 3ltr a 5ltr baleních.  

 Neobsahuje žádné biocidní látky, je tixotropní.  

 Pro venkovní i vnitřní použití na rozměrově nestálé prvky jako obklady, pergoly, podbití, 
ploty apod.  

 

 Může být z výroby vybavena „ Protect kvalitou“.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 Lazura s dlouhodobým účinkem 580  
 
High-Solid lazura na bázi alkydové pryskyřice, bez aromátů, pachově neutrální a bez biocidních 
účinků.  
Nejlepší UV a povětrnostní odolnost zajištěná UV ochrannými pigmenty, speciálním UV absorbérem a 
radikálovým akceptorem.  
Hedvábně lesklá, difúzní, tixotropní a lehce zpracovatelná. Lazuru s dlouhodobým ochranným 

účinkem 580 je možno v případě potřeby objednat jako „Protect kvalitu“ – z výroby vybavenou 

ochranným filmem proti napadení houbami (plísní). 

 
 Na všechna listnatá i jehličnatá dřeva pro vnějšek.  

 Použitelná jako jednotný systém na rozměrově stálé dřevěné stavební díly, např. okna a 
dveře a stejně tak na omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly, např. táflování s 
drážkami a péry (např. střešní podhledy), zahradní nábytek, okenice aj.  

 Kromě toho použitelná i uvnitř.  

 Pro vlhkostí zatížené, omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly venku doporučujeme 
použít Lazuru s dlouhodobým ochranným účinkem 580 v „Protect kvalitě“.  

 Tónovatelná do všech odstínů.  

 Dostupná v 750ml, 3ltr a 5ltr baleních. 
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Gelová lazura 510  
 
Bez aromátů, s mírným zápachem, hluboko pronikající a vlhkost regulující gelová lazura na bázi 
alkydové pryskyřice.  
Tixotropní, neskapává, a proto je velice vhodná pro práci nad hlavou, např. na střešní přesahy.  
 

 Hedvábně lesklá, s vysokým podílem pevných částic pro nejvyšší povětrnostní a UV odolnost, 
ale bez biocidních účinných látek. 

 Lehce zpracovatelná, umožňuje rovnoměrný lazurový nátěr.  

 Pro povětrnostně odolné, lazurovací nátěry na všechna jehličnatá i listnatá dřeva, převážně 
venku, např. střešní podhledy, obložení, fasádní bednění, hrázděné konstrukcí, pergoly, 
ploty, atd.  

 Také na rozměrově stálé stavební díly, např. okna a dveře ve spojení se silnovrstvou lazurou 
580.  

 Tónovatelná do všech odstínů. 

 Dostupná v 750ml , 3ltr, 5ltr a 20ltr baleních.  

 Z výroby může být vybavena „Protect kvalitou“.  

 

 

 

 

 

 

 

Lazura na ploty 558 

Počasí odolná, hnědá, hedvábně lesklá lazura s otevřenými póry pro vnějšek.  

Povětrnostně odolná lazura na alkydo-pryskyřičném základu s otevřenými póry, hluboko vnikající do 

podkladu.  

 Hedvábně lesklá, rychle schnoucí a bez biocidních látek. 

 Pro jednoduché lazurovací nátěry.  

 Na rozměrově nestálé savé dřevěné stavební díly venku, např. na ploty, vrátka, pergoly, atd. 
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Lacryl lazura na dřevo 235  
 
Ekologická, akrylátová, vodou ředitelná lazura na dřevo je lehce zpracovatelná, rychleschnoucí a 
vykazuje vysoký světelný ochranný faktor.  
 

 Odolná proti povětrnosti, nezapáchá a odpuzuje vodu.  

 Je určena pro barevné a difuzi umožńující lazurovací nátěry na stavební díly jakou jsou 
podhledy, obložení, pergoly, okna, ploty, nábytek.  

 Odpovídá DIN 53160 pro dětské hračky, odolná slinám a potu.  

 V exteriéru nutno podložit impregnací 550.  

 Tónovatelná do všech odstínů.  

 Dostupná v 750ml a 3ltr baleních.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krycí barva 871  
 
Ekologická, vodou ředitelná akrylátová krycí barva 871 obsahuje nízký podíl škodlivých látek. Svojí 
vysokou odolností, krycími vlastnostmi a dlouhodobou pružností zajišťuje dlouholetou trvanlivost.  
 

 Je lehce zpracovatelná a rychleschnoucí, vykazuje výborné difusní vlastnosti.  

 Je vhodná jako nátěry dřevěných prvků, které nezachovávají rozměr z jehličnatého i 
listnatého dřeva, jako např. pergoly, obklady, ploty ve vnitřním i venkovním prostředí.  

 Je vhodná i pro nátěry na omítce, zinkových, pozinkovaných a ocelových prvcích, tvrzeném 
PVC.  

 Z výroby může být vybavena „Protect kvalitou“.  

 Tónovatelná do všech odstínů.  

 Dostupná v 750ml , 3ltr a 10ltr baleních.  

 

 


