
 

 

 

LAZURIT 
TENKOVRSTVÁ LAZÚRA NA DREVO  

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 
 
 

Typ výrobku LAZURIT je tenkovrstvá lazúra. Jedná sa o transparentný ochranný a dekoratívny 
náter na drevo. Použitie je možné v interiéri aj v exteriéri. Je vyrobená z kvalitných 
alkydových pojív, pigmentov a špeciálnych prísad, ktoré chránia povrch pred 
poveternostnými vplyvmi. Drevu dodávajú exotický vzhľad, pričom štruktúra 
zostáva viditeľná. 

Popis Vyrába sa v 13 odtieňoch: biela, bezfarebná, jedľa, buk, dub, borovica, smrekovec, 
mahagón, teak, zelená, oliva, orech, palisander, eben 

Riedenie Riedenie nie je potrebné 

Vzhľad Matný  

Viskozita 35-45´´ HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20oC 

Výdatnosť 10-11m2 / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  

A(f), 700g / L (2010); produkt obsahuje: max. 660g / L 

Použitie LAZURIT sa používa na ochranu dreva v exteriéri, kde je vystavené 
poveternostným vplyvom, napr. okná, dvere, nástenné a stropné obklady, 
zábradlia a pod. Bezfarebný LAZURIT nie je vhodný pre použitie v exteriéri. Pre 
dosiahnutie špeciálnych odtieňov je možné základné odtiene medzi sebou miešať. 
Lazurit neobsahuje biocidy, preto je potrebné ako základ použiť LAZURBASE 
fungicídne napúšťadlo.  

Nové drevo, ktoré bude upravené Lazurit systémom musí byť suché (max.18%). 
Povrch musí byť dobre upravený, staré nátery prebrúsené a zbavené prachu. Iné 
typy starých náterov (olejové a pod.) musia byť odstránené. LAZURIT je možné 
aplikovať štetcom, valčekom alebo špongiou 12-24 hod. po aplikácií LAZURBASE. 
LAZURIT sa nanáša v 1-3 vrstvách v závislosti od požadovaného vzhľadu 
a vystaveniu poveternostným vplyvom. Náradie ihneď po použití očistíme 
syntetickým riedidlom. 

Interval medzi nátermi 16 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%) 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Doba použitia Min. 5 rokov od dátumu výroby 

 


