
LAZUROL AQUA P LAZUROL AQUA P UREX – – lak vodouředitelný akryluretanovývodouředitelný akryluretanový  
na dřevona dřevo

                                                                                                                                              V 1301
                                                                                                                                              
Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  
1.1.2010

Složení:

Lazurol aqua P urex V 1301 je směs polyuretan-akrylátové a akrylátové disperze,  speciálních aditiv a 
konzervačních látek. 

Odstín:
Bezbarvý lak. Lazurol aqua P urex  V 1301 se vyrábí ve variantách lesk, polomat a mat.

Použití:
Lazurol aqua P urex  V 1301 je určen k lakování tvrdého a měkkého dřeva, překližky, nábytkových dílů, parket, 
dřevěných obkladů v interierech.
Lazurol aqua P urex  V 1301 vyhovuje pro použití na nátěry hraček (EN 71, část 3, bezpečnost hraček, Migrace 
určitých prvků)

Nanášení:
Štětcem, válečkem, stříkáním

Ředidlo:
Neředí se, k omytí pomůcek voda.

Příklad pracovního postupu:
Dřevěný povrch dobře očištěný a obroušený skelným papírem č. 150 nejprve napustit  lakem a po 4 hodinách  
přebrousit brusným papírem č. 400 - 600 k odstranění vystouplých vláken. Nanést  1 - 3 vrstvy laku v intervalu 
4-6 hodin. Dokončený nátěr zasychá do 6-ti hodin proti prachu. Konečné tvrdosti nabývá po 48 hodinách.
Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí být při aplikaci nižší než  +13o C a přesáhnout +25 oC.

Vlastnosti laku:
Mléčně zbarvená až nažloutlá, viskózní kapalina.
obsah netěkavých složek               min. 30%                 
výtoková doba tryska 4 mm          min. 30 sec.             
tvrdost                                            min. 20 % 
číslo lesku při úhlu 60o :   lesk       min. 90
                                        polomat   40 - 50
                                          mat        30 - 40  

Protiskluznost za sucha i za mokra (ČSN 744507) – protiskluzové bezpečnostní  kriterium min. 0,3 u všech  
středních  hodnot –  splňuje.  (Vyhláška  Ministerstva pro místní  rozvoj č.  137/1998 Sb. předepisuje  pro části 
staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých  podchodů dosažení hodnoty min. 0,6 u všech středních 
hodnot – tento zvýšený požadavek lak nesplňuje).
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Vydatnost:
8 - 12 m2 / kg.

Hodnoty pro stanovení emisních limitů :
Kategorie: A/e 
Hustota : 1,04 g/cm3                                    
ONL : 29 % objem.
VOC : 0,09-0,10 kg/kg výrobku               
TOC : 0,06-0,07 kg/kg výrobku  
Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) : 130 g/l
Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití : 104 g/l

Balení:
0,6 a 5 kg.

Likvidace zbytku výrobku :    
Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 
080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :
Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladování:
Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek 
v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !
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Údaje zde uvedené  jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a 
nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku 
podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky 
aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.  Proto doporučujeme provést  
vždy zkoušku aplikace při konkrétních pracovních podmínkách a na konkrétním typu aplikovaného
povrchu. Výše uvedené údaje jsou  údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní  
nárok na uznání reklamace. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.
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