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Saténová „voskovaná“ lazura na dřevo na bázi akrylových pryskyřic

TOLĽAZUR ACRYL SATIN

Užitné vlastnosti:

Určení:  Vrchní lazura pro ochranu a dekoraci většiny dřevěných podkladů, konstrukcí 
   a prvků
 Vhodná především na nové dřevo, ale také pro renovační práce

ve vodní fázi
interiér/exterier

 Izoluje proti vodě, chrání před povětrnostními vlivy
 Úprava proti UV záření chrání proti zašednutí a stárnutí vlivem působení slunečního    

  záření (s výjimkou odstínu 025 Naturel a 020)
 Působí jako preventivní ochrana proti houbám, škůdcům a plísním
 Mikroporézní a elastická umožňuje difuzi vodních par a spolu s dobrou pružností   

 tak snižuje riziko praskání a příp. odlupování lazur způsobené přirozeným  
  „pracováním“ dřeva
 Saténový „voskovaný“ vzhled zvýrazňuje a zhodnocuje žilkování dřeva
 Vodou ředitelná – snadno se nanáší, rychle schne a nevydává zápach

Charakteristika
Měrná hmotnost: 1,02 kg/litr   

Obsah sušiny: Váhový:       34 %    
Objemový:   31 %

Zážehový bod: Bezpředmětný   

Vzhled filmu: Napjatý, voskový, saténově matný

14 až 18 m2/l na hoblované dřevo
11 až 15 m2/l na nehoblované dřevo
vždy však v závislosti na povaze, struktuře a poréznosti podkladů a na způsobu 
nanášení (orientační, uvedeno pro 1 neředěnou vrstvu na hladkém podkladu)

Vydatnost:

Doba schnutí: (orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti)
Nechytá prach:  1 hod.  
Suchý na dotyk: 2 hod.
Další vrstva:  6 hod.              

Odstíny: 20 přírodních odstínů – aplikace v interiéru a exteriéru.
Odstíny 025 Naturel a 020 Incolore – aplikace pouze v interiéru.
Viz. Aktuální vzorník „Lasure Tons Bois“
80 dekorativních odstínů, které lze připravit z bezbarvého 020 Incolore, viz. 
aktuální vzorník „Lasure Déco“ (odstíny označené * jsou určeny výhradně pro 
použití v interiérech).
Odstíny lze dle potřeby navzájem míchat.

Skladování: 12 měsíců v originálním neotevřeném balení. 
Skladujte na místě chráněném před mrazem a horkem. 

Balení: 1 l, 3 l a 10 l

Prováděcí pokyny

Ředění: Připravená k použití, s výjimkou impregnace (napouštění): ředění cca 15 % čisté 
vody v objemu.

Příprava výrobku: Před použitím důkladně promíchejte.

Aplikační nářadí: Štětec, příp. váleček – po nanesení vyhlaďte (rozetřete) stěrkou nebo štětcem

Čištění nářadí: Vodou okamžitě po použití.

VOC: Tento výrobek obsahuje maximálně 129g/l VOC. Limitní hodnota EU pro tento druh 
výrobku: 130 g/l (od r. 2010)
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Podmínky nanášení: Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 5 C a přesáhnout + 28 C.
Podklady nesmí být zmrzlé. Rozhodně však neaplikujte za deště, případně sněžení, 
za přímého slunečního záření.
Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny (např. podlahy, stěny apod.) 
chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásky, fólie).
Eventuální odstřiky nebo potřísnění okamžitě opatrně očistěte vodou, po zaschnutí 
je odstranění barvy velmi složité.

Podklady:   Nenatřené:
Dřevo a deriváty dřeva s výjimkou dřevin exotického charakteru / o zvláštním 
chování (teak, iroko, západní červený cedr apod.)

Natřené:
Dřevo natřené pouze starou, dostatečně přídržnou a mikroporézní lazurovací 
nátěrovou hmotou. 
U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s Vaším 
nejbližším prodejcem.

Příprava podkladů: Dřevěné podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být 
suché, zdravé, pevné a soudržné, pokud možno bez suků a pryskyřičných míst, 
nesmí být zmrzlé. Na plochách nesmí být výraznější závady typu odštípnutá dýha, 
puchýře, otevřené póry, větší díry apod.
Aby nátěry na dřevě měly dostatečnou životnost, musí být podklady (výrobky, díly 
apod.) řešeny dobře konstrukčně a musí být zvolen optimální druh dřeva. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat výrobkům a konstrukcím, které budou 
vystaveny povětrnostním vlivům v exteriéru.

Dřevo nenatřené: dřevo musí být suché (vlhkost nižší než 18 % váhy). Dřevo 
nejprve pečlivě očistěte, odmastěte a důkladně odstraňte výpotky pryskyřic 
(např. pomocí vhodného ředidla). Eliminujte případné existující zašednutí starších 
podkladů (částečně mechanicky, částečně chemicky vhodným přípravkem). Takto 
připravené podklady se dále přebrousí brusným materiálem zrnitosti 80-100 (po 
směru vláken - let), následně odstraňte prach po broušení. Neaplikujte na dřeviny 
(a jejich deriváty) obsahující vysoké množství pryskyřic nebo antisikativní výpotky 
(exotické dřeviny / dřeviny se zvláštním chováním, např. iroko, západní červený 
cedr apod.).
 
Natřené dřevo (pouze dostatečně přídržnou a mikroporézní lazurou) důkladně 
očistěte a odmastěte, dále doporučujeme jemné přebroušení ve směru vláken  
a odstranění prachu.
Případně preventivně ošetřete přípravkem Anti-Mousse nebo podobným.
V případě problematických starých podkladů se poraďte se svým prodejcem.

Dřevo natřené starou nátěrovou hmotou jiného typu (např. krycím emailem, 
lakem apod.) není v zásadě vhodné pro následnou aplikaci lazurovacím nátěrem. 
V případě potřeby řešit tento problém se rozhodně poraďte se svým prodejcem  
( nutno především velmi pečlivě odstranit staré nátěry včetně všech jejich zbytků, 
nejlépe chemicky pomocí účinného odstraňovače např. SUPER DECAPANT a také 
mechanicky, následně pečlivě očistit a odmastit, přebrousit atd.).

Saténová „voskovaná“ lazura na dřevo na bázi akrylových pryskyřic

ve vodní fázi
interiér/exterier

TOLĽAZUR ACRYL SATIN
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Přípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled 
konečné povrchové úpravy.

Specifická doporučení:TOLĽAZUR ACRYL SATIN odstíny č. 025 Naturel a 020 Incolore a některé odstíny 
ze vzorníku Lasure Déco (*) jsou určeny pouze do interiérů. Nepoužívejte na 
venkovní konstrukce.
V případě nebezpečí vzlínání taninu použijte jako penetraci TOLĽAZUR 
IMPREGNATION i do interiéru.

Podklady Exterier Udržba Interier

Impregnace
1 vrstva 

TOLĽAZUR 
IMPREGNATION 

1 vrstva 
TOLĽAZUR ACRYL SATIN 

ředěné cca 15 % vody v objemu

Konečná 
úprava: 

2 vrstvy 
TOLĽAZUR ACRYL SATIN 

1 vrstva 
TOLĽAZUR 

ACRYL SATIN

1 vrstva 
TOLĽAZUR ACRYL SATIN 

po zaschnutí impregnačního nátěru doporučujeme vždy provedení lehkého 
přebroušení jemným brusným papírem (po směru vláken) a následné odstranění 
prachu.

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu k tomuto výrobku. Výrobek 
Tolľ Azur Acryl Satin (přípravek) není klasifikován jako nebezpečný.
Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte ochranný oděv  
a ochranné rukavice.
První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým 
množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. 
V případě potřeby vyhledejte lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy  
a zásadami.

Hygiena a bezpečnost

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku. 
Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech. Nicméně tyto informace 
nemohou nahradit popis přizpůsobený povaze a stavu natíraných podkladů. Z důvodu 
neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejců ověřili, 
že tento technický list nebyl pozměněn pozdějším vydáním.

Saténová „voskovaná“ lazura na dřevo na bázi akrylových pryskyřic

ve vodní fázi
interiér/exterier

Doporučení:

Systémy nanášení – aplikace nátěrových hmot.

TOLĽAZUR ACRYL SATIN


