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BORI gélová lazúra                                                    
 
OBLASŤ NANÁŠANIA 
Používa sa na konečnú ochranu a dekoráciu vonkajších a vnútorných drevených povrchov. Je ideálny na natieranie povrchov nad 
vašou hlavou, ako sú previsy a stropy. 
   
 
VLASTNOSTI 
 Vďaka svojej tixotropnej štruktúre nekvapká zo štetca ani sa neprehýba na vertikálnych povrchoch. 
 Elasticita – ochranný film nepraská ani sa nelúpe 
 Dlhodobá ochrana voči poveternostným vplyvom 
 Obsahuje vosk, ktorý posilňuje vodeodolnosť náteru 
 Jednoducho sa nanáša 
 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

ZLOŽENIE Špeciálne alkydové spojivo, transparentné mikro-pigmenty, vosk, UV filtre 

FAREBNÉ ODTIENE Štandardné odtiene podľa farebnej škály 

TÓNOVANIE Miešanie štandardných odtieňov* 

LESK Jemný lesk 

HUSTOTA 0,90 – 0,94 g/ml  

RIEDENIE Tento výrobok sa neriedi 

BALENIE 0.75 l, 2.5 l 

POUŽITEĽNOSŤ Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5 
do + 35C, na suchom mieste) uvedené na obale. Výrobok nesmie zamrznúť. 

  

MANUÁL NA POUŽÍVANIE 

METÓDA NANÁŠANIA štetcom 

PODMIENKY PRI PRÁCI Teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +8C 

SUŠENIE (T= +20C, pri 65% 

relatívnej vlhkosti) 
  
Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže čas schnutia predĺžiť.  

POKRYTIE Teoreticky: 14-16 m2 s 1 l a jedným nanášaním 
Skutočná spotreba závisí od ošetrenia dreva, typu dreva a kvality nanášania.  

ČISTENIE PRACOVNÝCH POMÔCOK Riedidlo Tessarol 

 
PRÍPRAVA SUBSTRÁTU 
Nové drevo 
Vlhkosť nesmie prekročiť 15% pri ihličnatých stromoch a 12% pri listnatých stromoch. Suchý substrát musí byť čistý a vybrúsený, 
a akýkoľvek vosk, živica alebo tuk sa musí odstrániť NITRO riedidlom. 
Renovácia starého náteru 
Nepoškodené nátery musia byť čisté a vybrúsené, poškodené nátery sa musia úplne odstrániť. 
 
SYSTÉMY NÁTEROV 

 
SUBSTRÁT PRÍPRAVA 

SUBSTRÁTU IMPREGNÁCIA 

VRCHNÝ NÁTER 

NOVÉ 
DREVO 
 

vonku  1x BORI impregnácia s biocídom W 2 x BORI gélová lazúra  

 vonku- príliš 
vystavené 
drevo 

 
brúsenie, odstránenie 
prachu 

1x BORI impregnácia s biocídom W  2 do 3 x BORI gélová 
lazúra  

 Vnútri  / 2x BORI gélová lazúra 

 vnútri – vlhké 
priestory 

 1x BORI impregnácia s biocídom W 2x BORI gélová lazúra 

STARÉ 
NÁTERY 

vonku Čistenie, brúsenie 
a odstránenie 
poškodenia  

/ 1-2x BORI gélová 
lazúra  

 Vnútri Nátery / 
 

1 – 2 x BORI gélová 
lazúra  
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POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI 
 *Pri zamiešaní BORI gélovej lazúry pred prvým nanášaním alebo miešaní štandardných odtieňov, sa odporúča nanášať lazúru 

vtedy, keď sa obnoví gélová štruktúra. 
 Počet náterov ovplyvňuje odtieň – s každým náterom je odtieň tmavší. Pri obnove starých náterov je potrebné zvoliť najsvetlejší 

odtieň už použitého náteru. 
   Pretože typ dreva taktiež výrazne ovplyvňuje konečný odtieň, odporúčame otestovať ho na malom kúsku dreva. 

   

 


