Odtíny jsou pouze orientační

Barevné odstíny

Dekorativní a optimálně odolná vůči
klimatickým vlivům
Dřevo jako materiál na výrobu dílců pro dům a zahradu
nabízí vedle pocitů tepla a útulnosti také možnost individuálních úprav.
Aidol Langzeit-Lasur poskytuje vašemu dřevu díky inovační
technologii pojiv dlouhodobou ochranu vůči klimatu. Je
vhodná i pro dodatečné ošetření nosných a výztužných
dřevěných dílců, které byly podle DIN 68800, část 3 impregnovány prostředkem na ochranu dřeva.

Silbergrau

Farblos

Teak

Hemlock

Weiß

Kiefer

Aidol LANGZEIT-LASUR
Snadná aplikace s vysokou ochranou vůči klimatickým vlivům

Eiche hell

Eiche rustikal

Pinie/Lärche
Speciální barevné
odstíny dodáváme na
požádání

Ebenholz

Tannengrün

Aidol Langzeit-Lasur zdůrazňuje přirozenou kresbu
dřeva:

Nussbaum

Náš tip:
Při každém nátěru přípravkem Aidol LangzeitLasur barevný odstín trochu ztmavne a lesk se
zvýší. Pamatujte na to při výběru barevného
odstínu.

Palisander




Dlouhodobá, až 5 letá dekorativní ochrana dřeva
Obsahuje speciální prostředek proti UV-záření
Netrhá se, neodlupuje

Doporučené postupy:

Nátěry v exteriéru

Všechny druhy
dřeva

Základ

1. nátěr

2. nátěr

HK-Lasur

Langzeit-Lasur

Langzeit-Lasur

Grund/Bläuesperre
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Langzeit-Lasur
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Středně vrstvá lazura pro dlouhodobou ochranu

Vlastnosti

Oblasti použití

Dekorativní, středně vrstvá lazura na bázi rozpouštědel.
Vyplňuje mezeru mezi tenkovrstvými impregnačními lazurami
a silnovrstvými lazurami.

Barevný a dekorativní ochranný nátěr dřeva, dosažení
snadné údržby dřevěných povrchů.









Vysoce odolná vůči klimatickým vlivům
Hydrofobní
Reguluje vlhkost
Pro dosažení vynikajícího vzhledu povrchů
Odpuzuje prach a snadno se udržuje
Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat
Testována podle DIN EN 71-3 (bezpečnost hraček)

Tipy a rady:
Výrobek lze také zpracovat pomocí ručního stříkacího přístroje.
Ideální pro dosažení zvláště kvalitních povrchů s hedvábným
leskem na podkladech, které již byly ošetřeny pomocí Aidol
HK-Lasur. Zvláště dobré výsledky dosáhneme přebroušením
před konečnou úpravou s Aidol
Langzeit-Lasur.

Venkovní použití:
 Obklady fasád
 Střešní přesahy
 Okenice a balkónová zábradlí
 Ploty z kvalitních materiálů
 Palisády a pergoly
 Besídky a přístřešky na auto
 Pohledové ochranné stěny
 Zahradní nábytek
Velikost balení:
0,75 l
 2,5 l
 5l
 30 l


Spotřeba:
 2,5 l vystačí při dvou nátěrech na cca 12,5 m²
 1. nátěr cca 100 ml/ m²
 2. nátěr cca 60 ml/ m²

EN 71/3

Bezpečná pro
dětské hračky

