
 

 
 
 
 

Prodaja i tehničko savjetovanje : 
Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.  
Franje Lučića 23, Zageb 
tel :  01/ 34 75 688, fax :  01/ 34 75 684 
e-mail : info@akzonobel.hr 
http : www.akzonobel.hr  
 
 

 
Lazure

SUPRALUX Debeloslojna lazura za les  
Lazurni premaz svilenkastega sijaja za zunanjo uporabo 
 
Vrsta proizvoda: 

SUPRALUX Debeloslojna lazura je 
zaključni premaz za les, na osnovi topil. 

Področje uporabe: 

Primeren za dekorativno zaščito lesenih 
površin, ki so izpostavljene vremenskim 
vplivom, kot so vrata, okna, polkna, 
lesene fasadne obloge, čelni tramovi itd. 
Za premazovanje surovih, neobdelanih 
površin kot tudi za impregnirane lesene 
površine. Primeren za zunanjo uporabo. 
Ni primeren za premazovanje lesenih 
igral, panjev kot ne lesa, ki je v stiku z 
živili.  

Kakovost proizvoda: 

Po sušenju odporen na delovanje UV 
svetlobe, vlage in vremenske vplive. Se 
vpija v les in poudarja njegovo naravno 
strukturo. 

Sestava: 

Alkidna smola s svetlobno obstojnimi 
pigmenti v test-bencinu.  

 

Priprava površine: 

Nov nepremazan les mora biti suh, čist in 
brez mastnih madežev. Morebitno smolo na 
površini odstraniti s Supralux H-100 
razredčilom. Nov les premazati do zasičenja s 
Supralux Xylamon impregnacijo za les. Stare, 
razpokane premaze odstraniti z brušenjem ter 
obdelati les kot pri novi površini. Stare in 
posivele lesene površine pred 
premazovanjem potrebno pobrusiti. Površino 
izenačimo z enim nanosom Supralux Classic.  

 

 

Tehnični podatki: 

Pogoji uporabe: 
Temperatura zraka in površine: +10 do +35°C  

Poraba: 
na površinah s povprečno poroznostjo  
1 l za 12 do 15 m2 (pri nanosu 1 sloja na 
obdelan les) 

Sušenje:  
Naslednji nanos:        po 24 urah pri 
20°C  

 
Podatki za uporabo: 

Dobro premešati pred uporabo ter 
občasno premešati med uporabo. 

S čopičem nanesti 2-3 sloja premaza v 
smeri lesnih vlaken. Ne brizgajte! 

Najboljše uporabljati v kombinaciji s 
SUPRALUX CLASSIC tankoslojno lazuro 
– debeloslojno lazuro nanesti kot zaključni 
sloj.  

Pri obnovi že obstoječe lazure nanesti 1-2 
sloja SUPRALUX Debeloslojne lazure. 

Redčenje ni potrebno. 

Čiščenje orodja: 

Orodje očistiti s SUPRALUX H-100 
sintetičnim razredčilom.  
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Lazure

SUPRALUX Debeloslojna lazura za les 
Lazurni premaz svilenkastega sijaja za zunanjo uporabo 
 
Nianse: 

Oglejte si SUPRALUX Debeloslojna 
lazura barvno karto. 

 

Pakiranje: 

Embalaža; 0,75 i 2,5 litra. 

Skladiščenje in transport: 

Skladiščiti  na suhem, zaščititi pred 
zmrzovanjem in vročino. Cca 5 let v 
originalno zaprti embalaži.  

Varnostna,zdravstvena in ekološka opozorila: 

S2 Hraniti izven dosega otrok. S23 Ne 
vdihavati hlapov/meglic. S24/25 Preprečite 
stik s kožo in očmi. S29 Barve ne izlivajte v 
odtoke. S46 Če pride do zaužitja,takoj 
poiskati zdravniško pomoč in pokazati 
embalažo ali etiketo 
Vsebuje laneno olje. Obstaja možnost 
samovžiga. Iztekla snov, koriščena tkanina ali 
kaj podobnega, kar je onesnaženo s 
premazom potrebno očistiti z uporabo 
negorljivega materijala, ki absorbira tekočino 
in ga do odstranitve shraniti v ognjevarno 
posodo. 
Reciklira se lahko samo popolnoma prazna in 
očiščena embalaža. Odpadno barvo predajte 
pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Po 
uporabi s čopiča odstranite odvečno barvo. 
Prazna embalaža ni primerna za shranjevanje 
hrane. 


