Odtiene sú iba orientačné

Farebné odtiene

Dekoratívna a optimálne odolná voči
klimatickým vplyvom
Drevo ako materiál na výrobu dielov pre dom a záhradu
ponúka vedľa pocitov tepla a útulnosti tiež možnosť
individuálnych úprav.
Aidol Langzeit-Lasur poskytuje vášmu drevu vďaka inovačnej
technológii spojív dlhodobú ochranu voči klíme. Je vhodná
aj pre dodatočné ošetrenie nosných a vystužovacích
drevených dielcov, ktoré boli podľa DIN 68800, časť 3
impregnované prostriedkom na ochranu dreva.
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Silbergrau

Farblos

Teak

Hemlock

Weiß

Kiefer

Aidol LANGZEIT-LASUR
Jednoduchá aplikácia s vysokou ochranou voči klimatickým vplyvom

Eiche hell

Eiche rustikal

Pinie/Lärche
Špeciálne farebné
odtiene dodáváme na
požiadanie

Ebenholz

Tannengrün

Aidol Langzeit-Lasur zdôrazňuje prirodzenú kresbu
dreva:

Nussbaum

Náš tip:
Pri každom nátere prípravkom Aidol LangzeitLasur farebný odtieň trochu stmavne a lesk sa
zvýši. Pamätajte na to pri výbere farebného
odtieňa.

Palisander




Dlhodobá, až 5 ročná dekoratívna ochrana dreva
Obsahuje špeciálny prostriedok proti UV-žiareniu
Netrhá sa, neodlupuje

Doporučené postupy:
Nátery v exteriéri

Všetky druhy
dreva

Základ

1. náter

2. náter
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Langzeit-Lasur

Langzeit-Lasur

Grund/Bläuesperre
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Strenedne vrstvá lazúra pre dlhodobú ochranu

l

Vlastnosti

Oblasti použitia

Dekoratívna, stredne vrstvá lazúra na báze rozpúšťadiel.
Vypĺňa medzeru medzi tenkovrstvými impregnačnými
lazúrami a silnovrstvými lazúra.

Farebný a dekoratívny ochranný náter dreva,
dosiahnutie jednoduchej údržby drevených povrchov.









Vysoko odolná voči klimatickým vplyvom
Hydrofóbna
Reguluje vlhkosť
Pre dosiahnutie vynikajúceho vzhľadu povrchov
Odpudzuje prach a ľahko sa udržiava
Všetky farebné odtiene možno navzájom miešať
Testovaná podľa DIN EN 71-3 (bezpečnosť hračiek

Tipy a rady:
Výrobok možno tiež spracovať pomocou ručného striekacieho
prístroja. Ideálne pre dosiahnutie najmä kvalitných povrchov
s hodvábnym leskom na podkladoch, ktoré už boli ošetrené
pomocou Aidol HK-Lasur. Zvlášť dobré výsledky dosiahneme
prebrúsením pred konečnou
úpravou s Aidol Langzeit-Lasur.

Vonkajšie použitie:
 Obklady fasád
 Strešné presahy
 Okenice a balkónové zábradlia
 Ploty z kvalitných materiálov
 Palisády a pergoly
 Altánky a prístrešky na auto
 Pohľadové ochranné steny
 Záhradný nábytok
Veľkosť balenia:
 0,75 l
 2,5 l
 5l
 30 l
Spotreba:
2
 2,5 l vystačí pri dvoch náteroch na cca 12,5 m
2
 1. náter cca 100 ml/ m
2
 2. náter cca 60 ml/ m

EN 71/3

Bezpečná pre
detské hračky
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