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Použití 
Silnovrstvá vodou ředitelná lazura Lignofix je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech - 
obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Lazura Lignofix je určena i pro 
průmyslové aplikace na všechny dřevěné povrchy. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch. Lazura 
Lignofix chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím. Je také určena pro interiéry s vysokými nároky na 
hygienu - jídelny, školy, nemocnice apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro 
tento účel určen. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejprve ošetřit vhodným biocidním přípravkem 
řady Lignofix. 
 
Schválení 
Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno 
prohlášení o shodě. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky. Výrobek není hořlavá kapalina ve 
smyslu ČSN 65 0201. 
 
Ochranné účinky 
Lazura je odolná, lehce přetíratelná, s dobrou přilnavostí k podkladu, pružná a bez zápachu. Chrání před 
povětrnostními vlivy, stříkající vodou a zašpiněním. 
 
Složení 
Směs vody a akrylátové disperze s přídavkem aditiv, v odstínech směs transparentních pigmentů. Bezbarvá 
varianta má navíc UV filtr. 

 
Odstíny 
Hemlock, jilm, pinie, dub, oranž, třešeň, mahagon, hnědý, meranti, zlatý dub, ořech, wenge, bílý, bílošedý, 
hnědošedý, šedý antik a bezbarvý s UV filtrem. Výsledný odstín závisí na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu 
aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení barevných odstínů lze použít 
bezbarvý odstín v přídavku max. 10 %. 

 
Vzhled nátěru 
Sametový lesk. 
 
Zápach 
Výrobek má jemný specifický zápach, zaschlý nátěr je bez zápachu. 
 
Parametry 
hustota      1040 kg/m

3
 

obsah netěkavých složek    cca 30 % 
pH      8,5 
 
Příprava podkladu 
Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý, bez zbytků prachu např. po broušení. Nesmí být znečištěn 
olejem, silikonovými tmely a jinými vodu odpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny 
vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do 
matova. Dřeva obsahující větší množství pryskyřic se nehodí pro použití v exteriéru. 

 
Aplikace 
Lazuru před použitím důkladně promíchejte. Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10-12 %. Po 
proschnutí prvního nátěru (cca 12 hodin) se povrch přebrousí jemným smirkovým plátnem. Tím se odstraní 
drobná vlákna dřeva a získá se dokonalejší povrch. Poté se aplikuje druhý nátěr. V případě aplikace v exteriéru 
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se nanese stejným způsobem nátěr třetí. Je nutno dbát na rovnoměrnost aplikace, zejména na případné kapky 
(cca 2-5 minut po provedení nátěru se doporučuje stáhnout případné kapky polosuchým štětcem).  

Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách při teplotě 20 °C, plně zatížitelný je po 48 hodinách při teplotě 20 °C. 
Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25 °C. Nejlepších výsledků se však dosáhne při teplotě 18-22 °C a 
relativní vlhkosti vzduchu 65 %. 

Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm! 

 
Ředění 
Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit 10-15 % vody. 
 
Způsob nanášení 
Válečkem, štětcem, stříkáním, máčením. 
 
Vydatnost 
10-15 m

2
/l v jedné vrstvě. 

 
Údržba 
Pomůcky po skončení práce omýt vodou. 
 
Skladování a přeprava 

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 
+5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. 

 

Záruční doba 

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. 

 

Upozornění 
Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Používejte tento 

přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o 

přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní 

list (ke stažení na www.stachema.cz).. 
 
Balení 
0,75 a 2,5 litru. 

 
Datum revize: 15. 5. 2018 

 
 


