
TECHNICKÝ LIST
 

SLOVLUX  laková lazúra
JK: 246 - 121 - 27   PND: 01 - 3030 - 04 S

Zloženie: Slovlux laková lazúra je roztok špeciálnych alkydových živíc a bezaromátového benzínu  
 s prídavkom vosku, aditív a transparentných železitých pigmentov. 

Použitie:  Slovlux laková lazúra je vysoko kvalitná ochranná a dekoratívna náterová látka na vnútorné  
a vonkajšie nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových materiálov a rôznych výrobkov  
z dreva. Je vhodná na nátery okien, dverí, nábytku, obloženia stien, chát, balkónov, zábradlí, 
plotov, záhradného nábytku, drevostavieb a pod. Slovlux laková lazúra vytvára na povrchu 
hrubovrstvý, hladký, pololesklý až lesklý film, ktorý zabezpečuje dlhodobú ochranu dreva proti 
poveternostným vplyvom, vlhkosti a pôsobeniu UV žiarenia.  

Návod na použitie:  Všetky podklady musia byť pevné, suché, obrúsené, odmastené a zbavené nečistôt. Pred 
použitím lazúru dokonale premiešame! Pri natieraní väčších plôch je potrebné zjednotiť odtieň 
zmiešaním obsahu všetkých obalov! Ako prvú vrstvu – penetráciu odporúčame použiť Slovlux 
tenkovrstvú lazúru. Nanáša sa v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti 
podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Ďalšiu vrstvu sa odporúča naniesť po 12 
hodinách. Odtiene Slovlux laková lazúra sú navzájom miešateľné. Nízka teplota a vysoká 
relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 
+10°C a prevýšiť +30°C. Pracovné pomôcky a náradie odporúčame očistiť riedidlom S 6006.

Farebné odtiene: Slovlux laková lazúra sa vyrába v nenormalizovaných farebných odtieňoch:
  0000 – bezfarebný, 0020 – gaštan, 0021 – orech, 0022 – palisander, 0023 – teak,  

0060 – pínia, 0061 – červený smrek, 0062 – borovica, 0063 – dub, 0080 – mahagón,  
0065 – čerešňa, 0025 –zlatý dub.

Výdatnosť: 10 ÷ 12 m2/l v jednej vrstve podľa savosti dreva.

Technické údaje: Vlastnosti v kvapalnom  stave 
  Vzhľad: transparentne zafarbená kvapalina bez mechanických nečistôt, tvorba rozmiešateľnej 

usadeniny povolená.
 Výtokový čas F4  (20°C/50 % RV): min. 50 s 
 Obsah neprchavých zložiek (1 hod./105°C/1g): min. 48 %
 Hustota (20°C): min. 91 g.cm ¯³                                                                         

 Vlastnosti pri zasychaní
 Zasychanie bez otisku: max. 24 hod./200 g

 Vlastnosti zaschnutého náteru 
 Vzhľad: hladký pololesklý až lesklý
 Zlievateľnosť: stupeň 1                                                          
 Roztierateľnosť: stupeň 1                  

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby.

Horľavosť: Slovlux laková lazúra je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných 
údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. 
Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/4455151


