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Ligno San
Hodvábne lesklá lazura na drevo s ochranou proti zamodreniu

POPIS PRODUKTU
Ligno San je odolný proti svetlu, odpudzuje vodu, reguluje vlhkosť. Lignosan je lazúra na
drevo s vysokým podielom pojiva pre vonkajšie nátery, ktoré sú odolné proti atmosférickým
vplyvom, má účinnú ochranu proti zamodreniu.

POUŽITIE
Obzvlášť vhodný k obnove zničených náterov lazúrou, tiež ako ochranný náter pre nestále
drevené stavebné diely vo vonkajšom prostredí, ktoré sú priamo vystavené atmosférickým
vplyvom, napr. drevené domy, balkóny, dvere, okná, ploty, drevené obklady fasád domov
atď.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farebný odtieň:
Zloženie:
Viskozita:
Objemová hmotnosť:
Lazúra:
Farebné:
Objem sušiny:
Obsah neprchavých látok
Teoretická výdatnosť:

stará borovica, borovica, dub, jasan, pínia, gaštan, teak,
palisander, farebné odtiene napr. biela, šedá cca. RAL 7035,
machovo zelená cca RAL 6005
kombinácia olejovej modifikovanej alkydovej živice, a
pigmentu s UV filtrom
16 až 22“ DIN 53211 4 mm / 20 °C
0,89 ± 0,01 g / cm3
0,975 ± 0,04 g / cm3
30 až 32 % podľa odtieňa
38 až 40 % podľa odtieňa
15,4 m2 z l pri 20 µm suchého filmu

UPOZORNENIE K SPRACOVANIU
Príprava povrchu:
U zničených starých náterov je nutné drevené diely obrúsiť kefou umelej hmoty
alebo kovu.
U nosných stavebných dielov a v klimaticky náročnom prostredí napr. vlhkých
miestnostiach, je nutný základný náter s impregnačným základom 3802.
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Nánosy:
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a) renovácia:

1 - 2 x Lignosan

b) nový náter:

1 x
2 - 3x

Impregnačným základom 3802
Lignosan

Spôsob nánosu:
Riedenie:
Schnutie:
Praktická výdatnosť:
Pre lakovateľný:
Čistenie:
Skladovanie:

štetcom, nanášať valčekom,máčaním a polievaním
k natieraniu a valčekovaním neriediť
12 až 18 hodín podľa teploty
12 až 15 m2 / l v jednej vrstve
rovnakou náterovou hmotou alebo Ligno Top
pracovné náradie vyčistiť riedidlom 33
v chladnom a suchom sklade min. 12 mesiacov
v pôvodnej nádobe

Balenie:

lazúrové odtiene: 1l; 5l; 12,5l; 25l
bezfarebné:
1l; 5l 12,5l
farebné:
1kg; 5kg; 12kg

DÓLEŹITÉ UPOZORNENIE
• Do poručujeme urobiť najskôr náterovú skúšku na drevo, ktoré bude povrchovo
upravované, pretože tento materiál môže spôsobiť zmenu odtieňa.
• Svetlé odtiene sú na základe ich transparentnosti len obmedzene odolné proti
UV.
• Potrebuje viac starostlivosti a má kratšiu dobu pre renováciu.
• Obsahuje účinné biocidné látky proti hubám a hmyzu. Preto sa používa len tam,
kde je predpísaná táto ochrana dreva alebo je nutná. Nepoužívať celoplošne
v obytných priestoroch.
• Dbajte prosím pri výbere odtieňa odporučenia inštitútu okennej techniky
Rosenheim
(náterové skupiny pre okná a vonkajšie dvere).
• Nepoužívať tam, kde drevo prichádza do kontaktu s potravinami alebo krmivom.
• Nestriekať. Rozprášený materiál škodí zdraviu a životnému prostrediu.
• Používajte vždy len balenie s rovnakým číslom šarže.
• Pred použitím dobre zamiešať!
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