
Ekologická a účinná

Dřevo se řadí pro svou přirozenou krásu a vlastnosti k 

nejoblíbenějším materiálům. Je však zároveň materiálem 

velmi citlivým, který je třeba chránit.

Neošetřené dřevo trpí zvláště UV-zářením, klimatickými 

vlivy a vodou. Důsledkem je pak zašednutí povrchu dřeva, 

vznik prasklin a trhlin.

Aidol Allzweck-Lasur  je 

mimořádně ekologická la-

zura. Dlouhodobě chrání 

veškeré vnitřní i venkovní 

dřevěné povrchy a do-

dává jim trvalou pružnost. 

V důsledku regulace vlhkosti 

a  odpuzování vody vytváří 

lazurový nátěr hladké, 

prodyšné plochy, které se 

dobře udržují.

Doporučené postupy:

Barevné odstíny

Aidol ALLZWECK-LASUR

 Nezávadná lazura s mnoha přednostmi

Remmers CZ s.r.o.  Kolovratská 1445   251 01 Říčany u Prahy

tel.: 323 604 877  fax: 323 603 143  mail@remmers.cz
www.remmers.cz

Weiß Hemlock

Eiche hell Nussbaum

Ebenholz Teak

Tannengrün Kiefer

Palisander Schwedischrot

Mahagoni Kastanie

Bezbarvý

speciální barevné odstíny 

dodáváme na požádání
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Nátěry v interiéru Základ 1. nátěr 2. nátěr

Jehličnaté a listnaté 

druhy dřeva
není nutný zředit 10% vody bez ředění

Nátěry v exteriéru Základ 1. nátěr 2. nátěr

Jehličnaté dřevo
Použijte Aidol 

Grund/Bläuesperre
bez ředění bez ředění

Listnaté dřevo není nutný bez ředění bez ředění

148/06.07



Vlastnosti

 Ředitelná vodou & mírný zápach

 Netoxická pro hmyz

   Testována podle DIN EN 71-3 – Nezávadná pro hračky

 Bezproblémové zpracování

 Při nanášení štětcem nezanechává stopy

 Rychle zasychání

 Vynikající odolnost vůči klimatickým vlivům

Tipy a rady:
Výrobek lze zpracovat také pomocí ručního stříkacího 

přístroje. Je mimořádně vhodná i pro zušlechtění venkov-

ních dřevěných povrchů bez použití biocidů. Pro tento druh 

použití bychom měli málo odolné dřeviny předem napustit 

přípravkem Aidol Grund/Bläuesperre.

Oblasti použití

 Vhodná pro dřevěné plochy v interiérech

 Použitelná samozřejmě i v exteriéru 

    - na venkovních plochách

Vnitřní použití:
 Stropní a stěnové obklady

Venkovní použití:
 Obklady fasád

 Střešní přesahy a podobné dílce

 Okenice a balkónová zábradlí

 Ploty z kvalitních materiálů

 Palisády a pergoly

 Besídky a přístřešky na auto

 Dřevěné podlahy, můstky a lávky

 Pohledové ochranné stěny

Velikost balení:
 0,75 l 

 2,5 l

 5 l 

Spotřeba:
  2,5 l vystačí při dvou nátěrech na cca 15,5 m²

  2 x 100 ml/ m²
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EN 71/3 Bezpečná pro 
dětské hračky


