
 

 

 

ULTRATON 
HRUBOVRSTVÁ 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 ULTRATON je transparentná vysoko kvalitná hrubovrstvá lazúra určená pre 
dekoráciu a efektívnu trvalú ochranu všetkých druhov dreva. Drevo si zachováva 
svoj pôvodný vzhľad a viditeľnú štruktúru. Obsahuje UV filtre a vosky pre zvýšenie 
ochrany povrchu pred vplyvmi počasia a pred mechanickým poškodením. 
Obsahuje hydroizolačné zložky, ktoré zabraňujú vnikaniu vody cez póry do dreva 
a následnému rozpínaniu a praskaniu. Výrobok môže byť použitý aj vo vnútri, 
keďže neobsahuje biocidy. 

Popis Vyrába sa v 15 odtieňoch: biela, bezfarebná, jedľa, buk, dub, borovica, smrekovec, 
mahagón, teak, zelená, oliva, orech, palisander, eben, bezfarebný UV Plus 

Riedenie Riedenie nie je potrebné  

Vzhľad Mat  

Schnutie Na prach: 3hod. 

Úplne suché: 5hod. 

Čas schnutia môže mierne kolísať v závislosti od odtieňa 

Obsah sušiny 60-65% v závislosti od odtieňa 

Viskozita 35-50´´ HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20oC 

Výdatnosť 8-10 m2 / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  
A(e), 400g / L (2010); produkt obsahuje: max. 399g / L 

Použitie Pred aplikáciou ULTRATON lazúry na vonkajšie povrchy a povrchy vo vlhkých 
priestoroch odporúčame použitie LAZURBASE alebo LAZURIT impregnácie, pre 
ochranu dreva pred napadnutím hubami a plesňami.  

Pred použitím je potrebné lazúru dobre premiešať a odstrániť z povrchu všetku 
mastnotu a prach. Neriedený ULTRATON sa aplikuje štetcom, valčekom, 
striekaním alebo máčaním v 2-3 vrstvách. Jednotlivé vrstvy nasledujú v rozmedzí 
12-16hod v závislosti od poveternostných podmienok. Nepoužívať pri teplote pod 
5oC. Uchovávajte mimo dosahu detí. Náradie očistiť po použití syntetickým 
riedidlom. 

Interval medzi nátermi 24 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 


