
 
 
Složení : Disperze alkydové a akrylátové pryskyřice, aditiv, sikativ a pigmentů ve vodním 
prostředí. 
 
Použití : Ke zhotovení zabarvených nátěrů dřeva, dřevovláknitých desek, korku a překližek. 
Lazurovací lak silnovrstvýV 1023 není určen pro povrchovou úpravu hraček a předmětů 
přicházejících do přímého styku s potravinami.Nátěr lze použít jak pro vnitřní tak i venkovní 
prostředí. Před samotným nátěrem je nutno podklad obrousit a očistit. 
 
Barevné odstíny : Dle vzorkovnice výrobce – ostatní dle dohody. 
 
Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením  
 
Příklad nátěrového postupu : Podklad musí být před nátěrem důkladně očištěn, obroušen a 
zbaven zbytků pryskyřice ( ředidlem C 6000) či starého laku.Před první vrstvou je dobré 
napustit dřevo fungicidním přípravkem. Po nanesené první vrstvě je dobré tuto jemně 
přebrousit a poté nanést ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat cca 4 
hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu,  přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C.   
Vznikne tak mírně lesklý nátěr. 
Ředidlo : Voda 
 
Vlastnosti nátěrové hmoty :   Výtoková doba z pohárku č 4      15 – 20 s 
                                                   Obsah netěkavých složek            od 40 % 
        Vydatnost                                    6 – 8 m 2 / kg  
 
Zasychání :     stupeň 2                do 1 hodiny 
                         stupeň 4                do 4 hodin              
 
Vlastnosti zaschlého nátěru :   Lesk   V 1023 lesklý                          stupeň 1-2 
          Tvrdost kyvadlovým přístrojem       min 23 % 
 
Balení : Pe obaly  0,7 kg, 5 kg, 10 kg a dle dohody se zákazníkem. 
 
Skladování : V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při 
dopravě a skladování chraňte před mrazem. 
 
Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů. 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Lazurovací silnovrstvý lak V 1023 není hořlavý ani 
jedovatý. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla. 
 
 Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou 
odevzdat do sběrny či tříděného odpadu. 
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