Ochrona i piękno drewna na zewnątrz
Drewno zaliczane jest do najbardziej lubianych materiałów budowlanych. Zastosowane na zewnątrz potrzebuje
jednakże skutecznej ochrony. Jeśli chce się zachować
jego piękno na dłużej, to wymagana jest ochrona, która
głęboko wnika w drewno, pozwalając mu jednocześnie
oddychać.
Aidol HK-LASUR, dzięki
zawartości wartościowych
składników i pigmentów,
przez wiele lat niezawodnie chroni drewno. Długotrwałe działanie ochronne
przed grzybami, sinizną
i owadami potwierdzone jest
odpowiednimi dokumentami
RAL, wydanymi na podstawie badań jakości i nadzorowane nieprzerwanie przez
Niemiecki Instytut Badania
Jakości i Oznaczeń. Aidol
HK-LASUR nadaje się doskonale zarówno do drewna liściastego, jak i iglastego.
Idealna również do renowacji.

Istnieje możliwość odchyleń kolorystycznych w stosunku do kolorystyki oryginalnej

Warianty kolorów

srebrnoszary

biały*

hemlock*

dąb rustykalny

jasny dąb

orzech

Aidol HK-LASUR
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heban

teak

zieleń jodłowa

sosna

palisander

pini/modrzew

mahoń

kasztan

błękit fryzyjski

Podłoże musi być czyste, suche i może być pokrywane bez szlifowania lub bejcowania.

zieleń solna

Nasza rada:
Wykonać należy próbę, aby sprawdzić na danym
podłożu efekt kolorystyczny. Dzięki temu każda
powłoka będzie udana.

bezbarwny*
kolory nietypowe
dostarczane są na
zapytanie ofertowe
* można stosować tylko na elementach nie narażonych na bezpośrednie
działanie czynników atmosferycznych.
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Lazura do ochrony drewna na zewnątrz

Właściwości:

Obszary stosowania:

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura ochronna do
drewna na zewnątrz, z nowoczesną kombinacją substancji
biologicznie aktywnej.

Do pokrywania statycznie nie obciążonego drewna na
zewnątrz, bez kontaktu z ziemią.





6-krotna
ochrona
drewna znajdującego się
na zewnątrz

Sinizna
Zgnilizna
Owady
Pleśń i algi
Promienie UV
Wilgoć

Nie pęka, głęboko wnika w drewno
Hydrofobowa, pozwala drewnu oddychać, reguluje
poziom wilgotności
Późniejsze malowanie nie wymaga szlifowania
i bejcowania

Rady:
Przy zastosowaniu Aidol HK-Lasur nie jest konieczne dodatkowe gruntowanie. Aidol HK-Lasur jest produktem typu
„ 2 w 1”. Wszechstronna ochrona jest zresztą już „wbudowana”.
W celu osiągnięcia doskonałej, jedwabiście błyszczącej
powierzchni, zalecamy nałożenie drugiej warstwy z Aidol
Langzeit-Lasur. Skuteczne zabezpieczenie również z kolorystyką wg RAL. Środki ochrony
drewna należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem zawsze
zapoznać się z oznaczeniem i
informacją o produkcie.

Na zewnątrz:
 Szalunki fasad
 Występy dachu
 Okiennice i poręcze balkonowe
 Wysokiej jakości płoty
 Palisady i pergole
 Domki działkowe i wiaty samochodowe
 Pokłady drewniane, mosty i kładki
 Ściany maskujące
Wielkość opakowania:
 0,75 l
 2,5 l
 5l
Zużycie:
2,5 l wystarcza przy dwóch powłokach na 12,5 m2
 zgodnie z oznaczeniami RAL 200-250 ml/m2


