
 

 

 

ULTRA RENOVA 

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 ULTRA RENOVA je lazúrový náter, ktorý sa používa pre zosvetlenie tmavých 
alebo zosivených a opotrebovaných drevených povrchov. Vyrobená je na báze 
vysokokvalitnej akrylovej živice, pigmentov, plnív, aditív a vody. 

Výrobok je: 

- ekologicky nezávadný 

- nehorľavý 

Sortiment ULTRA RENOVA základ 

Vzhľad jemne lesklý 

Riedenie Neriedi sa!  

Schnutie Na dotyk: 1-2 hod. pri 20oC, 65% relatívnej vlhkosti a dobrej ventilácií 

Úplne: 5 hod. 

Obsah sušiny 30% 

Viskozita 35´´, HRN EN ISO 243/AC:2005, 4mm pri 20oC 

Výdatnosť 3 m2/L pri troch vrstvách (0,3 l/m2) 

Hustota cca. 1,1 kg/L 

VOC VOC kategória a hraničná hodnota: A(d), 130g/l (2010.) výrobok obsahuje max: 40 
g/l 

Použitie Stavebno-stolárske výrobky a iné predmety z dreva. Určená je pre vnútorné aj 
vonkajšie použitie. Používa sa v systéme s: 

AQUALUX lazurit / AQUALUX email 

LAZURIT / LAZURIT LAK 

ULTRATON / ULTRATOP / LAZURTOP 

LAZÚROVÝ OLEJ / ULTRATON OIL 

Aplikácia Pred aplikáciou je potrebné povrch pripraviť – podklad musí byť suchý, vybrúsený 
a zbavený prachu 

Nanáša sa štetcom alebo striekaním 

Viskozita pri striekaní: 24-40´´ HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20oC 

Nesmie sa nanášať na priamom slnko a pri teplotách pod 10 oC 

Náradie umyť vodou ihneď po použití 
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Medzináterový interval Minimum: 3-5 hod/20oC, relatívnej vlhkosti 65% a dobrej ventilácií 

Maximum: 1-2 týždne. Po tomto termíne je potrebné povrch zdrsniť brúsnym 
papierom a zbaviť prachu. 

Skladovanie V originálne uzatvorenom balení, v suchých a dobre ventilovaných a zatienených 
priestoroch, pri teplote od +5 do +25oC 

Doba skladovania 1 rok 

Upozornenie Výrobok je nehorľavý. Nesmie zamrznúť! 

 


