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Technický list
Číslo výrobku 2400-01

Aidol Dekor-Wachs-Lasur
Vosková lazura skupiny III k ošetřování dřevěných povrchů uvnitř
budov.

Oblasti použití:
Vhodné pro všechny druhy dřeva,
používané uvnitř staveb, např. stěny,
stropy, nábytek; použitelné rovněž ve
vlhkých místnostech, v koupelnách
sprchách apod.

Údaje o výrobku:
Hustota:
Zápach:
Forma dodávky:
Barevný odstín:

1,02 g/cm3 při +20°C
typický pro tento druh
bílé plechovky 0,75 a 2,5 l
2400 bezbarvý, 2401 bílý,

Vlastnosti výrobku:

Zpracování:

Dekorační vosková lazura Aidol
Decorwachs-lasur se vyrábí s
použitím včelího vosku, přírodních
pryskyřic a fermeže ze lněného oleje.
Snadno se natírá. Už i jedna vrstva
nátěru chrání a konzervuje dřevo a
vytváří sametově hladké povrchy.
Díky přírodním surovinám jsou možné
malé rozdíly v barevném odstínu
produktu, které však podle našich
zkušeností nemají vliv na zbarvení
povrchu dřeva.
Díky charakteru lazury zůstává
struktura dřeva viditelná.
Ověřeno podle DIN EN 71-3
„Bezpečnost hraček – migrace
určitých prvků“.

Natírání nebo nanášení lněným
plátnem. Dřevěný povrch musí být
čistý, suchý a bez prachu. Dekorační
lazura Aidol Decorwachs-lasur může
být nanášena bez základního nátěru.
Doporučujeme nanášet pouze tenké
vrstvy a provést zkušební nátěr.
Schnutí:
Podle naneseného množství asi 2 – 5
hodin. Doba schnutí je závislá na
druhu dřeva a savosti podkladu.
Úplného proschnutí je podle podkladu
dosaženo asi po 12 hodinách.
Pokyny:
Především u světlého dřeva
nedochází po ošetření lazurou Aidol
Decowachs-lasur ke žlutému
zabarvením, které je typické pro včelí
vosk. Přirozená struktura všech druhů
dřeva tak zůstane zachována a bude
zdůrazněna.
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Pracovní nářadí, čištění:
Štětec po použití omyjte vodou a
mycím prostředkem.
Zbytky čistidel odstraňte podle
předpisů.
Balení, spotřeba, skladovatelnost:
Balení:
bílé plechovky 0,75 a 2,5 l
Spotřeba:
podle savosti podkladu asi 50 – 150
ml/m2 plochy. Při nanášení
druhé a třetí vrstvy je potřebné menší
množství.
Skladovatelnost:
V uzavřených originálních obalech, v
suchu, v místnostech s teplotou nad
bodem mrazu minimálně 2 roky.
Teplota při skladování nesmí být
nižší než +5°C. Rovněž teploty vyšší
než +40°C se nedoporučují. Při
nižších teplotách získává Aidol
Decorwachs-Lasur hustší
konzistenci.

větrání. Při kontaktu s očima nebo
pokožkou postižené místo ihned
opláchněte vodou. Prostředek nesmí
vniknout do kanalizace, půdy nebo
vody.
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Kód produktu: M – KH 01
Označení:
WGK:
VbF:
GefStoffV:
GGVS/ADR:

1
-/-/-/-

Obsah VOC:
Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/e)
je 150 g/l (2007) .
Tento výrobek obsahuje max.130g/l
VOC.
Učinné složky:
Kopolymerová disperze, přírodní
pryskyřice, vosk, lakový benzin, oxid
železitý, oxid titaničitý, voda
Konzervační prostředek:
isothiazolinon
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:
Bezpečnostní parametry:
Prostředek skladujte na místech, na
něž nemají přístup děti. Pozor na
vdechnutí aerosolové mlhy. Při
zpracování a po něm zajistěte dobré
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.07/07
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