
         V33 Polska sp. z o.o., ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo, tel. 61 89 45 100, fax. 61 89 44 141, v33pl@v33.com 

LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT 
WYSOKA ODPRONOŚĆ 

 

 
 

• UV PROTECT 45 - filtry UV i pigmenty skutecznie blokują promienie słoneczne. 

• AQUA BLOCK - hydrofobowa formuła sprawia, że krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego 

powierzchni. 

• FLEXY CARE - elastyczna i odporna powłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna powstałymi 

pod wpływem wahań wilgotnościowych i temperaturowych, dzięki czemu powłoka nie łuszczy się i nie pęka. 

Właściwości 

• Trwale chroni drewno przed działaniem promieni UV. 

• Wodoodporna, zapobiega wnikaniu wody w głąb drewna. 

• Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur. 

• Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych. 

• Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie. 

• Nie kapie, nie tworzy smug oraz zacieków. 

Przeznaczenie 

• Drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, itp. 

• Wszystkie gatunki drewna z wyłączeniem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty. 

• Na powierzchnie umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu. 

• Nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu. 

Przygotowanie podłoża 

Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności. 
• Drewno surowe: przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do 
drewna budowlanego V33. 
• Drewno wcześniej pokryte lazurą: usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże 
drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnię papierem 
ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową. 

Nakładanie  

• Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać. 

• Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. 

• Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych i przeciągach. 

• Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym. 

• Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia 
powierzchni oraz zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnie należy odpylić. 

• Zachować minimum 12h odstęp pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Nie nakładać lazury, dopóki poprzednia warstwa nie jest całkowicie 
sucha i nie daje się zmatowić. 

• Na drewno narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie 
dodatkowej warstwy lazury. 

• Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest na drewnie po wyschnięciu. 

Ważne informacje i zalecenia 

• Lazura bezbarwna zawiera filtry UV i może być stosowana do malowania powierzchni zewnętrznych (uzyskana powłoka ma kolor słomkowy). 

• W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 10% benzyna 
lakową. 

• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw. Przed rozpoczęciem prac zalecamy 
naniesienie lazury na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby. 

• Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku drewna. 

• Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane. 

• Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości. 

• W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności. 

• Puszkę z niewykorzystana lazura należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawiona do góry dnem. Nie dopuścić do przemrożenia produktu. 

Informacje techniczne 

Wykończenie   satynowe 

Opakowanie 0.75L, 2.5L, 5L 

Czas schnięcia między warstwami: 12h 

Wydajność (1warstwa) 1L = ok. 12 m2  (1 warstwa) 

Czyszczenie narzędzi benzyna lakowa 

Nakładanie pędzel, pistolet 

 


