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Likvidace produktu

Bezpečnostní pokyny

Transparentní lazura bez obsahu rozpouštědla z obnovitelných surovin na odolný, prodyšný 
nátěr dřevěných ploch v exteriéru. Velmi odolná vůči vodě a počasí a s vylepšeným ochranným 
filmem. Nátěr zůstává dlouhodobě  flexibilní, neodlupuje se a proto se velmi dobře renovuje. 
Při správném použití je dosaženo i dobré ochrany proti UV-záření. Lazura na ochranu proti 
povětrnosti "bezbarvá" nabízí jen omezenou ochranu proti UV záření. Hedvábně lesklá.
K ošetření dřevěných ploch v exteriérech, např. dřevěné obložení, přístřešky pro auta, sruby a 
pohledové ploty. Není vhodná pro dřeva bohatá na obsažné látky jako např. dub, kaštan nebo 
merbau. 

Voda, přírodní rostlinné oleje, methylcelulóza, emulgátor, komplexy železa, 3-jod-2-
propinylbutylcarbamat (max. 0,2%), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (< 0,01%).
Minerální pigmenty a oxid titaničitý podle barevného odstínu v různých hmotnostních podílech. 
Bezbarvá 2241 · ořech 2245 · palisandr 2246 · borovice 2242 · dub světlý 2238 · kaštan 2248 · 
švédská červená 2261
Počáteční mléčné zabarvení se ztratí po zaschnutí. 
Skladujte dobře uzavřené, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. 
V uzavřeném obalu trvanlivý nejméně 4 roky.
0,75 l; 2,5l

Cca  0,98 – 1,05g/ml mění se podle barevného odstínu. 
55 sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C
75-85 ml/m² na nátěr na standardně savých podkladech
Při 20°C a střední vlhkosti suchý proti prachu po 3-4 hodinách; opatrně brousitelný a 
přetíratelný po 8-12 hodinách; konečná tvrdost po několika dnech. Nízké teploty a vysoká 
vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.
Limitní hodnota EU VOC e/Wb= 130g/l. od 2010. Tento produkt obsahuje maximálně 1g/l. 
Vhodný pro hračky: Odpovídá DIN-EN 71, část 3 o bezpečnosti hraček. 

Dřevo jehličnatých stromů (borovice, modřín, smrk atd.) , jakož i různé listnaté stromy. Není 
vhodná pro dřeva bohatá na obsažné látky jako např. dub, kaštan nebo merbau.  
Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty a prachu.  
Teplota zpracování nejméně 10°C.  Před použitím dobře zamíchejte a nanášejte štětcem 
rovnoměrně v tenké vrstvě ve směru kresby dřeva. 
Připraveno k použití. V případě nutnosti ředíme vodou. 
Pro spolehlivou ochranu před modráním a houbami musíme použít obvyklý podkladový nátěr 
na ochranu proti modrání. 
2 nátěry lazurou proti povětrnosti; pro dobrou ochranu proti UV záření naneste na návětrných 
stranách a na velmi savé podklady 3-4 nátěry Lazury proti povětrnosti rovnoměrně, v tenké 
vrstvě. Podle stavu techniky nemůže být zaručena trvalá nepřítomnost řas a hub. 
Staré nátěry lazurou proti povětrnosti zkontrolujeme a špatně držící nebo odlupující se místa 
odstraníme až na podklad. Nový nátěr provedeme podle návodu uvedeného nahoře. 
Neporušené staré nátěry Lazurou proti povětrnosti očistíme a popř. lehce obrousíme. Podle 
stupně opotřebení nebo barveného odstínu podkladu naneseme jeden až tři nátěry. Na všech 
jiných, neznámých lazurovaných podkladech postupujeme stejně, ale ověříme si snášenlivost 
lazury kontrolním nátěrem na nenápadném místě. 
Ihned po použití očistíme teplou vodou a mýdlem. Dobře propláchneme čistou vodou. Při 
delších pracovních pauzách vložíme nástroje do vody. 
Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracovávání proniknout do půdy ani nevylévejte 
do okolního prostředí! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu mohou být vyhozeny do domácího 
nebo komunálního odpadu; prázdné obaly patří do v daném místě obvyklých recyklačních 
kontejnerů. 
Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu. 
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Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím  ale 
nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost 
výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu 
technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
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Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD, s.r.o., Sokolovská 74, 323 14 Plzeň ( CZ ), 
tel./fax: +420 377 538 787, mobil:  +420 723 361 638, obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz  

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracovávání dbejte na 
dobré odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat 
zmačkané, nýbrž je musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech 
ještě trochu pouštět barvu. 




