
LAZURÁN AQUA 

Изключително издръжлив лак за дърво на водна основа 

 

Копринен блясък ,бързо съхнещ 

Duck Paint
®
 технология която осигурява  отлична водоустойчива защита 

UV-F® технология:UV защита, базирана на гъвкави свързващи материали. 

 

Характеристики: Отлична адхезия,защита до 6 години, за дърво, брой слоеве: 2, 

Приложение:  интериор, екстериор, разтворим във вода, отлично самонивелиране 

 

Област на приложение: Подходящ за покриване на външни и вътрешни дървени 

повърхности (врати, ламперия, градински мебели и др.). Лакът образува прозрачен 

защитен филм върху дървената повърхност и предпазва дървото от отрицателни 

влияния на времето, особено от слънчевата светлина за дълго време. При наличие на  

на гъбички и насекоми, дървесината трябва да се третира с LAZURÁN SOLVENT 

или LAZURÁN UNIVERSAL. 

 

Разходна норма:              12 м
2/

литър 

  

Разреждане :             Ако е необходимо,с максимум  3% с вода 

Време на съхнене при 23 °C: 2 часа 

Препокриване при 23 °C              след 6 часа 

Приложение: След  разбъркване, се нанася с четка ,мече или пръскане. Не може да се 

извършва боядисване, ако температурата на повърхността е под +5 ° С. Избягвайте  да 

боядисвате ако боята е стояла дълго време при висока температура и ако повърхността е 

силно нагрята. Не боядисвайте на пряка слънчева светлина. 

 

Подготовка на повърхността:  

Състояние на дървото: 

  

Последователност на 

операциите 

необработено 

Покриване при добри 

условия 

Покриване при лоши 

условия 

Боядисани с 

емайл лак Лакиране 

 Боядисани с 

емайл лак  Лакиране  

Премахване на лака 

или боята 
   x x 

Шлайфане    x x 

Почистване 

обезмасляване 
x  x x x 

Шлайфане на 

оригиналното 

покритие 

  x   

Обезпрашаване x  x x x 

Почистване на 

дървесината ** 
x   x x 

Импрегниране *** x   x x 

Нанасяне на 1 или 2 

слоя **** 
x  x x x 



 

**За екстериорни приложения или места, изложени на влага, се нанася  LAZURÁN 

SOLVENT-FREE WOOD PROTECTIVE AGENT или LAZURÁN UNIVERSAL WOOD 

PROTECTIVE AGENT. 

*** Ако дървото е много сухо необработено се нанася  LAZURÁN PRIMER OIL, или 

разреден LAZURÁN VARNISH. След 2 часа повърхността се избърсва, след което се 

оставя да изсъхне за един ден. 

**** Матирането между различните слоеве може да поддържа правилната адхезия. Поради 

променливите свойства на повърхностите се препоръчва тестване. 

 

Боята трябва да се разбърка добре преди употреба. Нанася се с мека, плоска четка на един 

или два слоя. Между отделните слоеве трябва да се осигурят най-малко 2 часа за сушене. 

Различните цветове могат, в зависимост от основния цвят и абсорбацията на дървото, да се 

различават от цветовете на цветната карта, така че при всички случаи се препоръчва 

тестването върху малка повърхност. 

 

Срок на годност: Виж печата върху кутията / кофата (ден / месец / година). (Съхранява се 

при температура 5-25 ° C в оригиналната опаковка.) 

 

След боядисването, всички инструменти  трябва да бъдат незабавно измити, тъй като 

изсушената боя може да бъде отстранена само със силни разтворители.  

Почистване на инструментите: TRINÁT синтетичен разредител или минерален 

терпентин.  

 

Състав: вода, дисперсионен свързващ материал, светлоустойчив пигмент, 

водоотблъскваща добавка, спомагателни материали 

 

Граница на ЕС за този продукт (A / E): 130 гр. /литър (2010 г.). 

Този продукт съдържа максимално 130 гр. /литър ЛОС. 

 

Инструкции за безопасност: Продуктът принадлежи към клас "D" 

 

P101 За медицински съвети, запазете опаковката  или етикета на продукта. 

P102 Да се пази от деца. 

 

Съдържа смес (3: 1) от 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EINECS номер: 247-500-7]; 

2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS номер: 220-239-6), поли (окси-1,2-етандиил) -5- 

(1,1-диметилетил) -4-хидроксифенил] -1-оксопропил] -ω- [3- [3- (2Н-бензотриазол-2-

ил) -5- (1,1-диметилетил) -4 (2-бензотриазол-2-ил) -5- (1,1-диметилетил) -4-

хидроксифенил] -1- -хидроксифенил] -1-оксопропил] -о-хидрокси-, може да причини 

алергични реакции 

. 

 

Качеството на покритието зависи от  условията при нанасяне  и качеството на основната 

повърхност. Не можем да поемем отговорност за повреди, причинени от условия различни 

от препоръчаните. 



 

TRILAK Festékgyártó Kft. 

H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. 

Customer Service: +36 (1) 421-6141,  

Fax: +36 (1) 421-6236 

www.trilak.hu 

A PPG brand 

 

* Този продукт е произведен в съответствие с постановлението за опазване на околната 

среда, регулиращо съдържанието на летливи органични разтворители (VOC), което влиза в 

сила от 2010 г. (2004/42 / EC ). 

 

 

http://www.trilak.hu/

