ochranné
a dekoračné
lazúry na drevo

Objavte
prirodzenú
krásu dreva
OCHRANNÁ LAZÚRA
ROZPÚŠŤADLOVÁ
Drevo od nepamäti využívame ako stavebný alebo úžitkový
materiál. Aby si drevené výrobky zachovali svoj pôvab a vlastnosti,
musíme ich ochraňovať a vhodne upravovať. Chemolux S Klasik
okrem toho, že drevo chráni v interiéri a v exteriéri, ešte znásobuje
jeho prirodzenú krásu, a to aj vďaka svojmu matnému vzhľadu.
Je len na vás, aký farebný charakter drevu dodáte, na výber máte
12 odtieňov domácich i cudzokrajných drevín.

Výhody ochrannej lazúry:
Príklady použitia:
obklady, štíty domov, brány, ploty,
okná, dvere, záhradný nábytok,
pergoly, chaty, stavby

• chráni proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• intenzívne chráni proti vlhkosti, odpudzuje vodu
• nasiaka do hĺbky materiálu
• vytvára jemný elastický film umožňujúci dýchanie dreva
• náter sa ľahko udržiava

Silná
ochrana
s krásnym
efektom
OCHRANNÁ HRUBOVRSTVOVÁ
LAZÚRA ROZPÚŠŤADLOVÁ
Určite viete oceniť a precítiť prirodzenú krásu dreva. No
iste viete aj to, že drevo treba chrániť pred slnkom, vodou,
mrazom a pod. Chemolux S, špeciálna syntetická lazúra s
hodvábnym leskom, je výbornou ochranou dreva pred
nepriaznivými vplyvmi počasia. Na povrchu natieraného
podkladu vytvára silnejšiu vrstvu, ktorá oproti bežným
lazúram poskytuje dlhodobejšiu ochranu dreva. Drevo
ošetrené touto lazúrou nestarne, udržiava si svoje
vlastnosti a pritom zostáva krásne.

Výhody hrubovrstvovej ochrannej lazúry:
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• chráni proti UV žiareniu obsahuje UV filter
• vytvára hrubšiu ochrannú vrstvu
• dlhodobo chráni proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
• náter zostáva pružný, nepraská
• nesteká, ľahko sa nanáša
• zvýrazňuje kresbu dreva

Impregnácia
a lazúra
v jednom
OCHRANNÁ LAZÚRA
VODOU RIEDITEĹNÁ
Radi by ste pri ošetrovaní dreva v byte alebo vo svojej záhrade
uprednostnili ekologickejšiu ochranu? Chemolux V Klasik, vodou
riediteľná, ekologicky šetrná lazúra, môže byť pre vás najlepším
riešením. Je ohľaduplná k životnému prostrediu a neohrozuje
ľudské zdravie. Vďaka tomu, že nezapácha a rýchlo zasychá, je
neoceniteľná pri natieraní nábytku a iného dreva v interiéroch. Na
povrchu dreva vytvára matný jemný film, ktorý umožňuje
dýchanie dreva a prestup vodných pár. Elegantne zvýrazňuje
kresbu dreva, farebne ho upravuje a zároveň chráni.

Výhody ochrannej lazúry:
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• rýchlo zasychá
• chráni proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
• nezapácha, neohrozuje ľudské zdravie
• ľahko sa roztiera, hlboko vsakuje do dreva
• nevyžaduje náročnú údržbu

Chráni drevo
aj prírodu

OCHRANNÁ HRUBOVRSTVOVÁ
LAZÚRA VODOU RIEDITEĹNÁ
Ak potrebujete zabezpečiť dlhodobú ochranu drevených
výrobkov v exteriéri a zároveň dávate prednosť ekologickým materiálom, vyberte si Chemolux V Extra. Je to vodou
riediteľná, ekologicky šetrná hrubovrstvová lazúra, zvlášť
vhodná na náter zvislých stien a podhľadov rodinných
domov. Na povrchu dreva vytvára hodvábne lesklý pružný
film, umožňujúci dýchanie dreva.

Výhody hrubovrstvovej ochrannej lazúry:
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• cvýrazne dlhšie chráni proti vlhkosti
a poveternostným vplyvom
• nezapácha, neohrozuje ľudské zdravie
• vytvára hrubšiu ochrannú vrstvu
• náter zostáva pružný, nepraská, nelúpe sa
• nesteká, ľahko sa nanáša

Dajte drevu
dlhší život

BIOCÍDNE NAPÚŠŤADLO
VODOU RIEDITEĹNÉ
Drevo je nielen veľmi estetický, ale aj trvácny materiál. No ak nám
má spoľahlivo slúžiť dlhé obdobie, musíme ho dlhodobo chrániť.
Chemolux – biocídne napúšťadlo – je vodou riediteľná napúšťacia látka určená na preventívnu ochranu dreva v exteriéroch a v
interiéroch proti drevokaznému hmyzu, drevozafarbujúcim a
drevokazným hubám aj plesniam.

Výhody biocídneho napúšťadla:
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• preventívne chráni proti:
- drevokaznému hmyzu
- drevokazným a drevozafarbujúcim hubám
- plesniam
• veľmi dobre nasiaka do podkladu
• ľahko sa aplikuje

RADY
• Drevo natierajte suché. Vlhkosť dreva nesmie
prekročiť 12 %. Vysoký obsah vody v dreve bráni
lazúre preniknúť do hĺbky, náter nedostatočne
zakotví a zníži sa priľnavosť látky k podkladu.
Nadmerná vlhkosť dreva môže spôsobiť
nedostatky pri tvorbe ochranného filmu a neskôr
pri vysychaní aj jeho poškodenie.
• Kvalitu náteru ovplyvňuje teplota prostredia.
Optimálna je 23 °C. Nízka teplota pod 12 °C
obmedzuje vytvorenie jednotného filmu a pri
vysokých teplotách nad 25 °C náter rýchlo
zasychá a stráca svoju pružnosť. Vyhýbajte sa aj
náterom na prudkom slnečnom svetle.
• Lazúry sa vyrábajú v 12 odtieňoch, ktoré možno
vzájomne miešať a ich kombináciou získať ďalšie
odtiene. Mali by ste však vedieť, že na rozdiel od
krycích farieb žiadna vzorkovnica lazúr nie je úplne
presná. Je to spôsobené tým, že na sýtosť
vyfarbenia vplýva druh dreva, jeho štruktúra i
počet náterov. Každý opakovaný náter drevo
mierne prifarbí.
• Najvýhodnejšie je, ak sa renovačný náter robí
včas (cca po 3 rokoch) a povrch dreva je ešte
zachovaný. Podklad stačí zvyčajne mierne prebrúsiť a natrieť 1-krát lazúrou.
• Pri renovácii silno poškodených podkladov
vyberajte mierne tmavší odtieň, ako máte pôvodný podklad. Drevo farebne zjednotíte. Natierajte
minimálne 2-krát.
• Pre účinnejšiu ochranu pred UV žiarením je
vhodnejšie používať stredne tmavé – pigmentované odtiene.
• Ochranné lazúry Klasik sú riedke a silno
nasiakavé. Nanášajte ich primerané množstvo a
dôkladne roztierajte. Nevsiaknutú lazúru po cca
15 minútach zotrite handrou. Lepšie sa tak
zvýrazní kresba dreva. Cieľom nie je vytvárať
vrstvu náteru na povrchu, ale napustiť drevo do
hĺbky.

• Hrubovrstvové lazúry Extra sú hustejšie a na
povrchu vytvárajú silnejší ochranný film. Na
tierajte rovnomerným ťahom štetca, nanášajte
súvislú, jednotnú vrstvu.
• Dodržiavajte čas zasychania medzi nátermi.
Skrátenie tohto času urýchli síce prácu, ale náter
zostane mäkký a vyzrieva pomalšie.
• Medzi každým náterom odporúčame prebrúsiť
povrch. Najdôležitejšie je prebrúsenie po prvom
nátere, ktorý postaví vlákna dreva. Dosiahnete
hladší a jemnejší povrch.
• Tak ako všetky pórovité materiály aj drevo si
vyžaduje najprv dôkladnú penetráciu podkladu.
Lazúry Klasik sú dostatočne riedke a túto
požiadavku zabezpečia.
• Hrubovrstvové lazúry však odporúčame pri
prvom nátere nariediť, aby sa dostatočne vsiakli
do dreva.
• Vhodná je i kombinácia prvej vrstvy lazúrou
Klasik a ďalších vrstiev hrubovrstvových lazúr
Extra a samozrejme, na rovnakých základoch (buď
rozpúšťadlové, alebo vodou riediteľné).
• Drevo v exteriéri je vystavené prostrediu a
poveternostným podmienkam, ktoré priaznivo
pôsobia na rozširovanie plesní, drevokazných húb
a hmyzu. Na svoju záškodnícku činnosť im stačí
trochu tepla a správna vlhkosť, ktoré sú v našich
klimatických podmienkach bežné. Účinnou
ochranou je práve biocídne napúšťadlo. Na
preventívnu ochranu stačí jeden náter neriedeného prípravku, ktorý môžete naniesť štetcom,
valčekom, striekaním i máčaním.

breza

PRACOVNÝ POSTUP
lipa
PRÍPRAVA PODKLADU:
• odstráňte nečistoty, mastné škvrny, živice špachtľou, riedidlom C 6000
• prebrúste povrch brúsnym papierom č. 120 – 180
• odstráňte prach

pínia

NÁTER NOVÉHO DREVA V EXTERIÉRI:
• drevo napustite biocídnym napúšťadlom proti poškodeniu hmyzom,
hubami a plesňami
• jemne prebrúste
• natrite lazúrou 2- až 3-krát

červený smrek

dub

OŠETROVANIE STARŠÍCH NÁTEROV:
• silno poškodené a popraskané staré nátery odstráňte hlbokým
prebrúsením podkladu, (najlepšie až po holé drevo)
• vytmeľte nerovnosti, prebrúste
• natrite lazúrou 2- až 3-krát
• Údržbu zachovalých starších náterov vykonajte jemným prebrúsením
a náterom jednej až dvoch vrstiev lazúry.

orech

gaštan

mahagón

palisander

jedľová zeleň

eben

Farebné odtiene sú len informatívne.

teak

Výrobca:
CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
tel.: 00421-33-5560 555 (infocentrum), 00421-33-5560 111 (ústredňa)
www.chemolak.sk, marketing@chemolak.sk
Distribútor v ČR:
CHEMOLAK TRADE, spol. s r. o., Dlouhomostecká 1137, 463 11 Liberec,
Česká republika

