Ochrana a krása venkovních
dřevěných dílců
Dřevo náleží k nejoblíbenějším stavebním materiálům, při
použití ve venkovních prostorách však potřebuje účinnou
ochranu. Chceme-li dlouhodobě udržet krásu dřeva,
potřebujeme ochranný prostředek, který proniká hluboko
do dřeva, současně mu však umožňuje dýchat.
Lazura Aidol HK-Lasur
ochraňuje dřevo spolehlivě
pomocí cenných látek
a pigmentů po mnoho
let. Dlouhodobá ochrana
vůči houbám, zamodrání a
škůdcům je prokázána certifikáty odpovídajícími jakostním a zkušebním směrnicím
RAL a podléhá stálému
dohledu ústavu Deutsches
Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V. (Německý
ústav pro zabezpečení jakosti
a označování). Aidol HK-Lasur je mimořádně vhodná pro
listnatá i jehličnatá dřeva i pro renovační nátěry.

Odchylky odstínu od originální barvy jsou možné.

Barevné odstíny

Silbergrau*

Weiß*

Hemlock

Eiche rustikal

Eiche hell

Nussbaum

Aidol HK-LASUR
Ochrana a krása venkovních dřevěných dílců

Ebenholz*

Teak

Tannengrün

Kiefer

Palisander

Pinie/Lärche

Kastanie

Friesenblau*

Mahagoni

Podklad musí být čistý a suchý a může se natírat
bez zbroušení nebo odstranění starého nátěru.
Salzgrün*

Náš tip:
Zhotovte nejprve zkušební plochu, abyste
vyzkoušeli barevný efekt na daném dřevěném
podkladu. Tak se vám každý nátěr podaří!

Farblos
* označené odstíny
namíchame na
objednávku
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Vynikající lazura na ochranu dřeva

Vlastnosti

Oblasti použití

Dekorativní lazura na ochranu venkovního dřeva s obsahem
rozpouštědel a nejmodernější kombinací účinných látek.

Na ošetření staticky nenamáhaných venkovních dřevěných
dílců bez dotyku se zemí.



Venkovní použití:
 Obložení fasád
 Střešní přesahy
 Okenice a balkónová zábradlí
 Ploty z kvalitního dřeva
 Palisády a pergoly
 Besídky a přístřešky pro auta
 Ochranné pohledové stěny
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dřevěných dílců vůči

Netrhá se, proniká hluboko do dřeva
Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost
Nátěr je možno provést bez zbroušení povrchu či
odstranění starého nátěru

Rady a nápady:
Dodatečná penetrace na ochranu dřeva není při použití
přípravku Aidol HK-Lasur samozřejmě nutná. Aidol HK-Lasur
je přípravek 2 v 1 s rozsáhlou schopností ochrany dřeva.
Pro docílení hedvábně lesklých povrchů doporučujeme
následný nátěr přípravkem Aidol Langzeit-Lasur. Spolehlivá účinnost je doložena certifikátem RAL. Prostředky na
ochranu dřeva používejte opatrně, před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o výrobku.

Velikost balení:
 0,75 l
 2,5 l
 5l
 10 l
 20 l
Vydatnost:
 10 - 12 m²/l
 dle jakostních a zkušebních směrnic
RAL: 200-250 ml/m²

