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Technický list
Číslo výrobku 2250-92

HK-Lasur
Dekorativní venkovní ochranná lazura na dřevo

Oblasti použití:
Obklady, bednění, ploty, vrata,
pergoly, altány, střešní podhledy,
štíty, fasády, atd.

Údaje o výrobku:
Specifická hmotnost:
Viskozita:
Bod vzplanutí
Lesk:
Zápach:
Balení:
Barevné odstíny:

Vlastnosti výrobku:
Ochranný prostředek na dřevo
pomáhá chránit dle DIN 68 800, část
3 venkovní staticky nenamáhané
dřevo, které není v kontaktu se zemí,
před houbami a plísněmi,
řasami.Chrání dřevo také před
vlhkosti a sluncem. Neodlupuje se a
nepraská.
Ochrana dřevěných vláken díky
zvýšenému podílu pevných látek,
bezpečně působí proti napadení
vosami.

cca 0,87 g / cm3 při 20 °C
cca 80 s (výtokový pohárek 3 mm
při 20 °C)
cca 63 °C
hedvábně matný
po uschnutí bez zápachu
obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l;
5 l, 10 l a 20 l
2250 pinie, 2251 teak,
2252 ebenholz, 2253 kastanie,
2254 tannengrün, 2255 mahagon,
2256 palisandr, 2257 silbergrau,
2260 nußbaum, 2261 farblos,
2262 kiefer, 2263 eiche rustikal,
2264 eiche - hell, 2266 hemlock,
2268 weiß, 2269 friesenblau,
2292 salzgrün, 2267 sonderfarbtöne

Značka jakosti:

Zpracování:

Na základě úředního zhodnocení
účinnosti vůči dřevokazným škůdcům
a úředního zhodnocení nezávadnosti
na zdraví lidí a pro životní prostředí
při stanoveném použití byl výrobek
oceněn značkou jakosti „RAL ochranný prostředek na dřevo“.
Udělena listina RAL číslo 1026.

Neprofesionální uživatelé – pouze
nátěr.
Profesionální uživatelé – nátěr,
máčení, ponořování, stříkání – pouze
v uzavřených zařízeních.
Po důkladném rozmíchání nebo
protřepání je HK-Lasur připraven k
použití. Staré nátěry jako např.
silnovrstvé lazury nebo krycí nátěry,
také kůru a lýko odstraňte. Dřevo
musí být čisté a suché. Lazuru
nanášejte měkkým štětcem ve směru
vláken. Po zaschnutí (cca 12 hodin)
naneste další vrstvu. U dubového
dřeva provést nejprve základní
bezbarvý nátěr a jako konečný nátěr
2-3 x Langzeit Lasur. Zkušebním
nátěrem zjistěte snášenlivost s
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podkladem, přilnavost a barevný
odstín. Nezpracovávejte při teplotě
nižší než 5°C.
Opravné a obnovovací nátěry:
Podklad musí být čistý a suchý.
Ošetření muže být provedeno bez
přebroušení nebo odstranění starého
nátěru. Načatá balení dobře uzavřete
a pokud možno brzy spotřebujte.
Dovolená vlhkost jehličnatého dřeva
je max. 25 % a listnatého dřeva max.
20 %.
Upozornění:
Při přetírání nátěrovými hmotami na
bázi vody doporučujeme provést
kontrolu přilnavosti nátěru. HK-Lasur
v barevných odstínech bezbarvý, bílý
a Hemlock používejte pouze na
venkovní plochy, které jsou
vystaveny povětrnostním vlivům jen
nepřímo, jako střešní podhledy atd.,
nebo jako základní nátěr. U dřev
bohatých na obsažené látky jako
dub, červený cedr, afzelie, sekvoj,
atd. může docházet k vymývání
těchto ve vodě rozpustných látek tříslovin deštěm. To může vést k
zabarvení světlého zdiva nebo
omítek. Doporučujeme proto nanést
na čelní plochy minimálně dvě vrstvy
laku nebo silnovrstvé lazury
odpovídajícího odstínu. Dolní části
čelních ploch mají být zaříznuté tak,
aby tvořily okapnici.. Prostředky na
ochranu dřeva obsahují biocidní
účinné látky pro ochranu dřeva před
škůdci. Je nutno je aplikovat pouze
podle návodu k použití a pouze tam,
kde jsou ochranná opatření nutná.
Nesprávné použití může vést
k poškození zdraví a životního
prostředí. Prostředky na ochranu
dřeva se nesmí používat na dřevo,
které je podle určení v přímém
kontaktu s potravinami nebo krmivy.
Přípravek ani jeho zbytky se nesmí
dostat do vody, půdy a kanalizace.
Nepoužívejte k ošetření včelích úlů,
skleníků a saun. Souhrnná
upozornění obsahuje „Směrnice pro
nakládání s prostředky na ochranu
dřeva“ německého průmyslového
svazu pro stavební chemii
(Industrieverband Deutsche
Bauchemie).

Reklamaci barevných odstínů u
speciálních odstínů uznáváme pouze
tehdy, pokud byl před realizací
objektu proveden zkušební nátěr,
který byl u nás předložen k odstranění
závad. Reklamace závad barevných
odstínů, které budou podány po
zpracování, nemůžeme bohužel
uznat.
Pracovní nářadí, čištění:
Pracovní nářadí čistěte ihned po
použití ředidlem. Zbytky po čištění
řádně zlikvidujte.
Spotřeba:
200 – 250 ml/m2 při min. dvou
nátěrech pro optimální ochranu dřeva
a ochranu před povětrnostními vlivy.
Hoblovaná nebo velmi
nepropustná/hustá dřeva jsou méně
nasákavá a proto je potřebné provést
příp. 3 nátěr.
Schnutí:
Asi 12 hodin při teplotě 20 °C a
relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší
teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu
schnutí prodlužují.
Účinné látky:
1,5 % iodpropinyl-butylkarbamat
100 g výrobku obsahuje 1,5 g
jod-propinyl-butylkarbamátu
Skladovatelnost:
V uzavřených původních obalech na
suchém chladném místě chráněném
před mrazem min. po dobu 5 let.
Složení podle směrnice Vdl-RL 01:
Typ výrobku: lazura na dřevo
s obsahem biocidů.
Obsažené látky: alkydová pryskyřice,
org. a anorg. pigmenty, alifáty, aditiva
Obsah VOC:
Mezní hodnota EU pro výrobky
kat.A/e je 400 g/l ( 2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně
399 g/l VOC.

Bezpečnost
R-věty:
R 43 Při kontaktu s kůží může dojít k
senzibilizaci.
R 38 Dráždí kůži
S-věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 13 Uchovávejte odděleně od
potravin, nápojů a krmiv
S 24 Zamezte styku s kůží.
S 28.2 Při styku s kůží okamžitě
omyjte velkým množstvím vody a
mýdlem
S 37 Používejte vhodné ochranné
rukavice
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.
Obsahuje:
3-jod-2-propinyl-butylkarbamát
(IPBC),
Může vyvolat alergické reakce.
Kód výrobku: HSM-LV 30
První pomoc:
Při nadýchání:
Postiženého vyveďte na čerstvý
vzduch a udržujte ho v klidu. Při
přetrvávajících potížích zajistěte
lékařskou pomoc. Při bezvědomí
udržujte a přepravujte postiženého ve
stabilizované poloze.
Při kontaktu s kůží:
Omyjte ihned vodou a mýdlem a
dobře opláchněte. Při přetrvávajícím
podráždění kůže vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí:
Vyplachujte oči několik minut tekoucí
vodou při otevřených víčkách,
vyhledejte lékaře.
Při požití:
Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte
nic k pití, ihned přivolejte lékaře.
Postiženého udržujte v klidu.
Likvidace:
- nevylévat do odpadu, zabránit úniku
do kanalizace
- větší množství zbytků výrobku v
původním balení zneškodňujte v
souladu s platnými předpisy.
- číslo odpadu: 03 02 05 Jiná činidla
k impregnaci dřeva obsahující
nebezpečné látky
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- v případě úniku použijte vhodný
sorbent (nasákavý materiál) a
následně zlikvidujte jako nebezpečný
odpad
Ekologie:
Zabránit úniku do vodních toků,
odpadních vod nebo do půdy.
WGK 2
Registrační číslo:
2010/1429/7848/CZ/MA/10825
Označení:
GefStoffV:
WGK:
ADR:

Xi dráždivý
2
-/-

Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky.
Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku,
protože na tyto sféry nemá žádný vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají
všechny předešlé svou platnost . 09/10
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