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ARD LASUR 
Ochranný a dekoračný náter s vosk zabraňujúci degenerácii dreva s UV 

filtrom  pre interiér a exteriér. 

 
CHARAKTERISTIKA: 
ARD LASUR je na báze syntetických živíc v kombinácii s voskom, priehľadnými farbivami a zvláštnymi 

prísadami, ktoré filtrujú UV žiarenie a zabraňujú degenerácii dreva. Má vysokú schopnosť preniknutia do dreva. 

Zvláštne stabilizačné zložky filtrujú veľmi agresívne slnečné lúče a tým zaručujú farebnú stálosť a  zabraňujú  

poškodeniu dreva. Priehľadné farbivá zvýrazňujú žilkovanie dreva. Pridaný vosk je vodoodpudivý, čo udržuje 

drevo stále suché a vytvára plný saténovo matný povrch. Náter je chránený voči útokom plesní a hub. Určený na 

povrchovú úpravu a dekoráciu výrobkov z dreva: ploty, záhradný nábytok, okná, dvere, okenice, balkóny, 

podkrovia atd.. 

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Drevo  ešte nenatierané: 
Očistiť povrch od prachu a špiny, prebrúsiť  a  na suchý  povrch  aplikovať dve, alebo viac vrstiev ARD LASUR  

Drevo lakované podradnými výrobkami: 
Očistiť, odstrániť  zle priliehajúci predchádzajúci náter , prebrúsiť  a na suchý  povrch aplikovať dve, alebo viac 

vrstiev ARD LASUR.  

 

NANÁŠANIE: 
Štetec: 
Zamiešať  a aplikovať prvú vrstvu,  po 24 hod. aplikovať druhú vrstvu. 

 

Doporučuje sa prebrúsiť  každú vrstvu pred nanesením nasledujúcej vrstvy  veľmi jemným  brúsnym  papierom 

a sledovať žilkovanie dreva. 

 

Aplikovať pri teplote  + 5 až + 35 
o
C, nie pri priamom slnečnom žiarení. Pri aplikácii  v uzavretom prostredí 

zabezpečiť dostatočné vetranie, nejesť, nepiť, nefajčiť! Náradie hneď po použití umyť riedidlom. Výrobok je 

horľavý. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri doprave, skladovaní a aplikácii. Po použití obal 

nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. Používať 

podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte 

bezpečnostných údajov.     

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická  hmotnosť:        920 ± 30 g/l 

Viskozita  pri 20
 o
C            350 ± 100 cP 

Lesk:                                  25 - 35  Glos 

Doba  schnutia:                  suché na dotyk za 6 hod. 

                                           suché do hĺbky za 48 hod. 

Bod zápalnosti:                 39 
o
C 

Výdatnosť:                        6 až 8 m
2
/l v dvoch vrstvách v závislosti od absorpcie povrchu. 

Balenie:                             0,75 l, 2,5 l  

Farba:                                bezfarebný, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 

súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 
právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 

vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2012/07  
 


