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LIGNOSAN SUN BLOCKER
Hodvábne lesklá, bezfarebná lazúra s ochranou proti UV žiareniu

Popis produktu
Lignosan je bezfarebná lazúra na drevo pre vonkajšie nátery odolná poveternostným
podmienkam, odpudzujúca vodu, regulujúca vlhkosť s vysokým ochranným účinkom proti
UV žiareniu. Špeciálny UV-Blocker nedovolí na drevo pôsobiť škodlivému UV žiareniu, ako
krém na opaľovanie.
Výsledok: Prírodný odtieň dreva zostane zachovaný a netmavne a je jedno, koľko náterov
bude bezfarebnou lazúrov nanesených. Pokiaľ sa bezfarebný nanáša na farebné plochy, i
tieto si zachovajú svoj pôvodní odtieň a prípadnými nátery nestmavnú.
Použitie
Hodí sa hlavne k natieraniu zvetraných lazúrových náterov, ako krycí náter pre svetlé lazúry,
tak isto ako bezfarebný ochranný náter pre vonkajšie drevené časti, ktoré sú vystavené
priamemu pôsobeniu poveternostným vplyvom ako napríklad pre drevené domy, obklady,
balkóny, vstupní dvere, okna , ploty a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
Farebný tón:
Viskozita:
Hustota
Objem sušiny
Obsah sušiny:
Teoretická výdatnosť:

Kombinácia olejom modifikované alkydová živica a UV
pigmentov
Bezfarebný
16-22” DIN 53211 4mm/20°C
0,89±0,01g/cm³
32%
40%
15,4m²/l pri 20µm Suchej hrúbke náteru

UPOZORNENIE KU SPRACOVÁNIU
Príprava podkladu
U zvetraných starých náterov sa uvoľnené časti očistia (používať iba umelohmotné alebo
mosadzné kefy), eventuálne prebrúsiť jemným brusným papierom.
U nových náterov je nutný základní náter IMPRAGNIERGRUND 3802 ochranu dreva.
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TECHNICKÝ LIST
PRÍPRAVA
Postup:
a.) Starý náter:
b.) Nový náter:
Spôsob nanášania:
Nesmie sa:
Riedidlo:
Sušenie:
Praktická výdatnosť:
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1-2x Lignosan Sun Blocker
1x Imprägniergrund 3802
3x Lignosan Sun Blocker 80µm
Štetcom, nanášať valčekom, krátke máčanie alebo polievanie
Metoda sprchového tunelu s máčaním
V žiadnom prípade ručne nestriekať alebo rozprašovať
K natieraniu a valčkovaniu sa neriedi
12-18 hod. podľa teploty
12-15m²/l pre každý nános

Pre lakovateľný:
Čistenie
Skladovanie:
Balenie:

Sám so sebou, alebo použiť Lignosan alebo Lignotop
Zariadenia a pracovné pomôcky čistiť riedidlom 33
min.12 mesiacov v uzavretom alebo originálnom balení pri
teplote medzi + 10 až +30 °C
1l, 5l, 12,5l

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
•

•
•
•

Svetlé odtiene vyžadujú väčšie ošetrenie a majú kratší údržbové a renovačné
intervaly. Z dôvodu možného zošednutia do poručujeme náter jeden krát ročne
prelakovať. V prípade zrovná začínajúceho rednutia by ste mali dotyčné úseky
k zamedzeniu nákladných asanácii okamžite pretrieť UV lazurou ! Pokiaľ je rednutie
už v pokročilom štádiu, potom sa musia úseky obrúsiť a na týchto miestach musí byť
vytvorený celý nový náterový postup.
Nie je vhodný pre drevo, ktoré prichádza do styku s potravinami či krmivom.
Nestriekať, vzniknutá hmla ohrozuje zdravie a životné prostredie.
Pred použitím dobre premiešať.
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