
Jak należy przygotować drewno przed nałożeniem lazury?
• Jeśli drewno jest surowe, trzeba je lekko przeszlifować średnio- lub drobnoziarnistym papierem 
ściernym, a następnie odpylić.

• Jeśli drewno jest już pokryte lazurą, należy je – w wypadku jednolitego i matowego koloru – 
przetrzeć papierem ściernym i odpylić.

• Jeśli drewno jest pomalowane lub polakierowane, należy usunąć powłokę za pomocą Środka do 
usuwania starych powłok V33. Następnie starannie je przeszlifować do surowego podłoża. Po 
odpyleniu można już nakładać lazurę. 

Czy przed nałożeniem każdej warstwy lazury należy przeszlifować drewno papierem ściernym?
Szlifowanie papierem ściernym likwiduje włókna drzewne, które podnoszą się w trakcie wysychania 
lazury. Tym samym gwarantuje spójność warstw, a zarazem pozwala uzyskać idealnie gładkie 
wykończenie powierzchni.
Czy lazura może być nakładana na wszystkie gatunki drewna?
Lazura może być stosowana na wszystkie gatunki drewna. Jednak należy uważać w następujących 
przypadkach:

• w przypadku malowania drewna twardego, takiego jak dąb, zaleca się rozcieńczyć pierwszą 
warstwę benzyną lakową (w przypadku Lazury ochronnej o wysokiej odporności do 15%, Lazury 
ochronnej do 10%) lub wodą – w przypadku Lazury ochronnej Aqua-Stop do 10%. Ułatwia to 
impregnację drewna lazurą, a w konsekwencji jej związanie. Drugą warstwę nakłada się bez 
rozcieńczania;

• w przypadku malowania drewna iroko, które zawiera przeciwutleniacze utrudniające wysychanie 
produktu, radzimy odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem nitro;

• do zabezpieczenia drewna tekowego, które jest drewnem tłustym, zaleca się stosowanie Oleju do 
mebli ogrodowych V33, gdyż lazura ochronna mogłaby się łuszczyć;

• w przypadku trudnych lub rzadkich gatunków drewna (np. egzotycznych) prosimy skonsultować 
się z naszym działem technicznym.

Ile należy nakładać warstw lazury: dwie czy trzy?
Zazwyczaj nakłada się dwie warstwy lazury. Trzecią warstwę warto nałożyć na drewno:
• w eksploatacji zewnętrznej wystawione na stronę południową lub południowo-zachodnią,
• w eksploatacji zewnętrznej pokryte lazurą o jasnym odcieniu,
• gdy drewno jest zbyt porowate i nie uzyskuje się jedwabistego efektu po nałożeniu dwóch warstw.

Czy bezbarwną lazurę można nakładać na zewnątrz?
Bezbarwna Lazura ochronna o wysokiej odporności ma lekko słomkowy odcień, ponieważ zawiera 
fi ltry UV. Dzięki temu doskonale nadaje się do zabezpieczenia zewnętrznych elementów drewnianych. 
Bezbarwna Lazura ochronna służy do wyciszenia pozostałych tonów lub może być nakładana na 
drewno już pokryte barwną lazurą. Bezbarwna Lazura ochronna Aqua-Stop może być stosowana do 
malowania powierzchni wewnętrznych, do wyciszenia pozostałych tonów lub może być nakładana na 
drewno zewnętrzne już pokryte barwną lazurą.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
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Ekstremalna
ochrona drewna

lazury ochronne v33
Wydajność produktu zależy od gatunku drewna i sposobu aplikacji.
Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych 
warstw. 
Ze względu na niedoskonałość druku odcienie kolorów mogą różnić się nieznacznie 
od koloru oryginalnego.
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Lazura ochronna
aqua-stopLazura ochronna

Lazura ta chroni drewno zarówno przed działaniem wilgoci, 
eliminując powstawanie sinizny i grzybów, jak i przed 
niszczącym działaniem promieniowania UV. Utworzona 
powłoka dekoruje drewno, podkreślając naturalny rysunek 
słojów. 

Dostępna pojemność: 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l

Lazura ochronna Aqua-Stop to produkt innowacyjny, 
który – dzięki żelowej formule – łączy ochronę drewna 
z komfortem aplikacji. Idealna do zabezpieczania 
drewna zewnętrznego i wewnętrznego. Jest 
bezzapachowa, nie wydziela szkodliwych związków
i posiada certyfi kat Eco-label. 

Dostępna pojemność: 0,75 l; 2,5 l
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Lazura ochronna
o wysokiej odporności

Lazura ochronna o wysokiej odporności to produkt, który – 
dzięki wysokiej zawartości żywic i środków anty-UV – zapewnia 
długotrwałą ochronę drewna. Jest odporna na ekstremalne 
warunki klimatyczne. Niekapiąca.

Dostępna pojemność: 0,75 l; 2,5 l
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