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BORI tenkovrstvá lazura                                        
 
 

OBLAST POUŽITÍ 
Pro dekoraci a ochranu dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: na dřevěné obložení, obložení stěn a stropů, zábradlí, jednoduchý 
nábytek… 

VLASTNOSTI 
• průsvitný nátěr zvýrazňující přírodní vzhled dřeva 
• dekorativní ochrana 
• hloubková ochrana dřeva 
• neobsahuje biocidní prostředky 
• snadná aplikace 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
SLOŽENÍ alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikro pigmenty 
BAREVNÉ ODSTÍNY bezbarvý, 11 standardních odstínů; 75 odstínů dle barevných předloh HELIOMIX 
TÓNOVÁNÍ vzájemné míchání standardních odstínů, HELIOMIX 
LESK / 
HUSTOTA 0,85 g / ml  
ŘEDĚNÍ již připraven k použití 
EU VOC kategorie a limitní hodnoty IIA(f), 700 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 660 g/l, báze max. 690 g/l 
BALENÍ standardní odstíny: 0,75 l, 2,5 l, 5 l; HELIOMIX: 1 l, 10 l 
POUŽITELNOST Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek  

(teplota +5 °C až +35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. 
  
NÁVOD K POUŽITÍ 
ZPŮSOB NANÁŠENÍ ředění viskozita tryska tlak 
štětec, váleček, máčení, nános hadrem     
PRACOVNÍ PODMÍNKY teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C 
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%) suchý na prach cca 3 hod, suchý na omak 5 hod, další vrstva po 6 - 10 hodinách  

Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.  
VYDATNOST teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 12 m2 povrchu 

Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.  
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ S 6006 

 
PŘÍPRAVA PODKLADU 
Nové dřevo 
Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15%  a u listnatých stromů 12 %. 
Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme NITRO ředidlem vosky, pryskyřice a mastnoty. 
 
Obnovení starých nátěrů 
Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme. 
 
 
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY 
PODKLAD PŘÍPRAVA 

PODKLADU 
IMPREGNACE VRCHNÍ NÁTĚR 

NOVÉ 
DŘEVO 

uvnitř  / 1x BORI tenkovrstvá 
lazura 

1x BORI lak lazura UV 
PROTECTION 

 uvnitř -  
vlhké prostory 

broušení, odstraňování 
nečistot 

1x BORI impregnace 1x BORI tenkovrstvá 
lazura 

1x BORI lak lazura UV 
PROTECTION  

 vně  1x BORI impregnace 1x BORI tenkovrstvá 
lazura 

2x BORI lak lazura UV 
PROTECTION 

STARÉ 
NÁTĚRY  

uvnitř  
 
čištění, broušení a  

/ / 1x BORI tenkovrstvá 
lazura 

 vně odstraňování 
poškozených nátěrů 

u velmi poškozených 
nátěrů 
1x BORI impregnace 

 
1x BORI tenkovrstvá 
lazura 

 
1 - 2x BORI lak lazura 
UV PROTECTION 
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POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI 
• Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat. 
• Při obnovování starých nátěrů zvolíme světlejší odstín než byl použitý původně, nebo původní odstín smícháme s bezbarvým 

odstínem. Počet vrstev má vliv na odstín – každá vrstva navíc odstín ztemní. 
• Z důvodu velkého vlivu druhu dřeva na výsledný odstín doporučujeme provést zkoušku odstínu na menším povrchu. 
• Při natírání dřevěného obložení doporučujeme ochranu dřeva z obou stran čímž docílíme lepší rozměrovou stabilitu.  
• BORI tenkovrstvou lazuru lze používat i jako mořidlo před lakováním IDEAL laky na parkety a TESSAROL laky. 
• BORI tenkovrstvou lazuru skladujeme v originálním a dobře uzavřeném obalu v suchém prostoru  
• (+ 5 až + 35 °C). Nespotřebovaný výrobek přelijeme z většího obalu do menšího až po okraj, dobře uzavřeme a 

označíme.  
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