Premazi za les

»H iša bar v«

Lazurni premaz visoke kvalitete, ki zaščiti in
dekorativno oplemeniti vse lesene površine.

OPIS
DECOLAZUR ECO je zaščitni in hkrati dekorativni lazurni premaz primeren za vse vrste lesenih površin.
Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj in je primeren
za površine kot so npr.: lesene konstrukcije, okna, vrata, ograje … Ne vsebuje organskih topil in ga zato priporočamo tudi za uporabo v stanovanjskih prostorih.
Izdelan je na osnovi alkrilno - hybridnih veziv visoke
kvalitete, UV obstojnih pigmentov ter dodanih voskov
in drugih aditivov. Zagotavlja visoko kvalitetno vremensko in UV zaščito.

LASTNOSTI
Vremenska obstojnost in UV zaščita
Visoka elastičnost
 Strukturo lesa ohranja vidno ter jo hkrati barvno
oplemeniti
 Zunanja in notranja uporaba
 14 standardnih barvnih odtenkov
 Lesu daje svilnat končni videz in poudari njegovo
strukturo
 Nima neprijetnega vonja po organskih topilih





Hitro suši

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

UPORABA

Embalažne enote:
Kovinska doza: 1l, 3l, 5l, 20l
Shranjevanje:
V suhem in zaprtem prostoru, pri temperaturi od + 5°C do
+ 35°C, v originalni / zaprti embalaži. Ne sme zmrzniti.

Navodila za delo: DECOLAZUR ECO je v dobavni obliki pripravljen za uporabo. Pred uporabo Decolazur ECO
dobro premešamo. Nanašamo ga dveh do treh nanosih/
slojih odvisno ali premazujemo nov les ali obnavljamo
stare premaze.

NANAŠANJE
Orodje: Čopič (za vodne premaze), valjček (kratkodlaki).
Čiščenje: Delovno orodje se takoj po uporabi očisti z vodo
in detergentom.

Podlaga mora biti pred uporabo, čista, suha in brez nečistoč (olje, mast, prah, ne-oprijeti delci …) hkrati med nanašanjem podlaga ne sme biti izpostavljena neposredni
sončni svetlobi. Površina na katero nanašamo premaz
mora biti sobne temperature (+ 15°C do + 25°C). Med prvim in drugim nanosom je priporočeno brušenje z finim
brusnim papirjem (granulacija 180-220). Optimalna temperatura za delo je pri temperaturah od + 10°C do + 30°C
in pri relativni vlažnost nižji do 80%.
Pri obnovi starih premazov je potrebno površino rahlo
obrusiti in odstraniti neoprijete delce. Potreben/priporočljiv je predhodni test oprijema.
Pri zaščiti novega lesa priporočamo kot prvi nanos
osnovno zaščito Decobase B ali Decobase Cu, ki les preventivno zaščitita pred morebitnim napadom modrenja,
trohnenjenja in insektov. Brezbarvni odtenek Decolazur
Eco vsebuje posebne UV filtre in ni primeren za obnavlja-

nje temnih nians, saj lahko naredi mlečni videz površine.Brezbarvni odtenek je potrebno nanašati v treh nanosih/slojih in je predhodno priporočljiva biocidna zaščita
(Decobase B).

Poraba:
1 l zadostuje 8–10 m2 pri dveh nanosih; poraba je odvisna
od končne obdelave lesene površine na katero nanašamo, vrste lesa in načina nanašanja oziroma orodja.

Uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo.

Sušenje:
Prvi nanos je suh v 4–6 urah. Drugi nanos nanesemo,
ko je prvi nanos popolnoma suh. Čas sušenja je odvisen
od vremenskih pogojev (vlaga, temperatura) in debeline
nanosa - filma.
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