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AQUA CLOUsil Holzlasur     technické údaje 

Vodou riediteľná lazúra na drevo  

 

 
Charakteristika 
 
Vodou riediteľná lazúra na drevo, VOC konformná. 
Nesteká, schne rýchlo, je bez zápachu. 
 
• chráni pred UV žiarením a poveternostnými 

vplyvmi 
• je elastická 
• nepraská a nebublinkuje 
• je transparentná, nezakrýva štruktúru dreviny 
• všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné, čím 

je možné dosiahnuť medzitóny 
 
Oblasť použitia  
 
Na transparentnú, dekoratívnu ochranu listnatých  
a ihličnatých drevín vo vnútornom a vonkajšom 
prostredí, napr. panelov, obkladov, podhľadov, 
dvier, okien, vitrín, garážových brán, plotov,  
ako aj na renováciu starých náterov. 
 
Spracovanie / Aplikácia 
 
metóda nanášania: natieraním 
výdatnosť (m2/liter): 12 
 
Technické údaje 
 
riedenie:     čistou vodou 
viskozita pre spracovanie: pripravené na priame  
         použitie 
viskozita:   ∼ 20 sek / DIN 4 mm 
hustota (g/cm3):  ∼ 1,045 
pH- hodnota:  8,5 
 
 
Schnutie 
(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%) 
 
na prach:  20 minút 
na uchopenie:  2 hodiny 
preschnutie:  cez noc 
pretierateľné:  1 - 2 dni 
 
Čistenie 
 
Náradie ihneď po použití umyte čistou vodou. 
Zaschnuté zvyšky vyčistite čistiacim prípravkom 
CLOU WL - Reiniger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skladovanie / Likvidácia 
 
Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch 
v suchu a chlade, chráňte pred mrazom.   
Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte 
v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším  
spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je 
spaľovanie v spaľovni odpadov.  Obaly znečistené 
zvyškami náterovej látky ukladať na vhodné skládky 
odpadov prípadne po dôkladnom prečistení sa 
použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo 
odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 12 
(upraví sa podľa regionálnych predpisov pre 
likvidáciu odpadu). 
Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky 
 
Bezpečnostné upozornenia 
 
Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku  
do spodných a povrchových vôd  
(stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). 
Aj napriek tomu, že táto lazúra neobsahuje 
škodliviny, dodržiavajte bezpečnostné predpisy ako 
pri iných lakoch.  
 
Upozornenie 

 
Podľa nariadenia smernice EU 2004/42  
je povolený najvyšší obsah VOC v stave 
pripravenom na spracovanie 130 g/l 

(produktová kategória IIA/e, limit 2010).  
Najvyšší obsah VOC v lazúre v stave pripravenom 
na spracovanie je maximálne 50 g/l VOC. 
 
 
Skúšobné normy 
 
DIN 68861-1C (odolnosť chemikáliám) 
 
Objednávacie údaje 
 
číslo výrobku:    
  
č. 0 bezfarebná   1200.00000 
č. 1 prírodná   1200.00001 
č. 2 dub    1200.00002 
č. 3 mahagón   1200.00003 
č. 4 orech   1200.00004 
č. 5 oregónska pínia  1200.00005 
č. 6 palisander   1200.00006 
č. 8 čierna   1200.00008 
č. 9 teak    1200.00009 
č. 10 gaštan   1200.00010 
č. 12 hnedá   1200.00012 
č. 17 biela   1200.00017 
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AQUA CLOUsil Holzlasur       návod na spracovanie 

Vodou riediteľná lazúra na drevo 

 

 

Príprava povrchu 
 
Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne 
suchý (vlhkosť dreviny 8 – 12%) , bez nečistȏt, 
oleja, tuku a brúsneho prachu.  
 
Zo živicových drevín odstráňte najprv živicu 
prípravkom Entharzer 499. 
 
Prebrúste brusivom zrnitosti 220. Dobre odstráňte 
brúsny prach. 
 
Pri renovačnom nátere úplne odstráňte odlupujúce 
sa zvyšky starej lazúry. Zostávajúci náter dobre 
prebrúste a odstráňte brúsny prach. 
 
Spracovanie / Aplikácia 
 
Podmienky spracovania:  
teplota laku, opracovávaného objektu a vnútorného 
prostredia nesmie poklesnúť pod 15°C.   
 
Pred použitím lazúru dobre rozmiešajte.  
 
Na natieranie použite nekovový mäkký štetec  
na vodné laky s perlonovým vláknom.  
 
AQUA CLOUsil naneste 2 krát rovnomerne sýto, 
bez tlaku, v smere vláken a prebytočný náter dobre 
rozotrite. Medzi nátermi zľahka prebrúste brusivom 
zrnitosti 240. 
  
Diely, ktoré sú vystavené silným poveternostným 
vplyvom, napr. okná, natrite 3 krát. Čím tmavší 
odtieň použijete, tým je zabezpečená vyššia 
ochrana voči UV žiareniu. 
 
Rezné hrany a silno savé miesta natrite veľmi 
starostlivo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schnutie 
 
Medzi nátermi dodržte dobu schnutia 1- 2 dni.  
 
Na určitých tropických drevinách, ktoré obsahujú 
veľa prírodných látok, napr. kambale, schne lazúra 
pomalšie. Preto je nutné dodržať dlhšiu dobu 
schnutia. 
 
Optimálne podmienky schnutia 
 
• Pri vnútornej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 

vzduchu 50% 
• Nίzka vnútorná teplota mȏže ovplyvniť kvalitu 

lakového filmu. 
• Nίzka relatívna vlhkosť vzduchu mȏže spȏsobiť 

prίliš rýchle zasychanie laku. 
• Nedostatočná cirkulácia vzduchu spomaľuje 

zasychanie a preschnutie laku. 
• Príliš sýty náter a vysoká vlhkosť vzduchu 

spomaľujú schnutie. Zvýšením cirkulácie 
vzduchu (0,5 – 1,5 m/min.) a zvýšením teploty 
je možné dobu schnutia skrátiť.  

 
Upozornenie 
 
Farebný odtieň prírodný použite len na také objekty, 
ktoré nie sú vystavené silným poveternostným 
vplyvom. Tento odieň obsahuje totiž málo 
pigmentov, čím je znížená ochrana voči  
UV žiareniu. 
 
Nepoužívajte na ošetrenie duba vo vonkajšom 
prostredí. V tomto prípade použite hrubovrstvú 
lazúru. 
 
Biely farebný odtieň použite len na tých drevinách, 
ktoré sú prirodzene svetlé, napr. smrek, javor, tzn. 
že neobsahujú žiadne prírodné farbivá. Pri jaseni 
môže dôjsť k zožltnutiu, vďaka obsahu vnútorných 
látok. 
 
Ak má byť drevina chránená aj voči zmodraniu, 
plesniam a hubám, ošetrite ju najprv 
prípravkom AQUA CLOU Holzschutzgrund. 
 
 
 
Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne 
poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických 
skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť 
konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané 
technické listy týmto strácajú svoju platnosť. 
 
 


