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JEDNORÁZOVÁ LAZÚRA HS PLUS

Osmo Jednorázová lazúra HS plus je dekoratívna, matná, 
povrchová úprava. Náter nepraská a neodlupuje sa. Je 
vodoodolný, obmedzuje napučiavanie a vysúšanie dreva. 
Je odolný voči poveternostným podmienkam a UV 
žiareniu. Aplikuje sa jednoducho, bez základovania 
a prebrusovania – žiadny jemný prach. 

Osmo Jednorázová lazúra HS plus má nízky obsah 
rozpúšťadiel, neobsahuje biocídne zložky a konzervačné 
činidlá. Má vysoký obsah sušiny, je vysoko výdatná. 
Jedným náterom v tenkej vrstve sa dá získať optimálna 
ochrana povrchu. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, 
zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre 
detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia
Osmo Jednorázová lazúra HS plus je vhodná na ošetrenie 
dreva v exteriéri, na prístrešky pre autá, drevené fasády, 
balkóny, pregoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky. 
Je veľmi vhodná na renováciu starých mikroporéznych 
lazúr.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej), 
oxidu železitého a organických pigmentov, oxidu titaniči-
tého (biely pigment), sikatív (sušiace činidlá) a prísad. 
Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu). 

Farebné Odtiene

9211 smrek biely
9212 strieborný topoľ
9221 borovica
9232 mahagón
9234 škandinávska červená
9235 červený céder
9236 červený smrek
9241 dub
9242 jedľovo zelený
9261 orech
9262 tík
9264 palisander
9271 ebenové drevo

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 0,95 – 1,20 g/cm3

Viskozita: 18 – 26 s DIN EN ISO 2431/4 mm
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
Bod vzplanutia: > 61 °C
Balenie: 0,75; 2,5 l; 25 l
Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 26 m2, v závislosti na 
stave dreva.  Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený 
povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt 
(Kat.A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 
400 g/l.
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, 
skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej 
teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 
20%). Osmo Jednorázová lazúra HS Plus je pripravená na 
použitie. Nerieďte. Pred použitím dobre premiešajte. 

Pri renovácií dôkladne očistite staré povrchy dreva. Malé 
trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. 
Povrch dreva dôkladne obrúste. Pri brúsení používajte 
masku proti prachu. 

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, 
vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme 
skúšobnú aplikáciu. 

Ak sa požaduje dodatočná ochrana proti modraniu, 
hnilobe a hmyzu, je žiadúce predbežne ošetriť drevo 
Osmo WR základným náterom. 

sPôsOby aPlikácie

Naneste v tenkej vrstve plochým Osmo štetcom alebo 
Osmo valčekom z mikrovlákna v smere vlákien dreva 
a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť po dobu 12 hod., 
pri dobrom vetraní. 

Čistenie PracOvnéhO náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).
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Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
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www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk aktualizované máj 2018

Doba schnutia

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 
23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych 
teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje 
doba schnutia. Pri sušení dobre vetrajte. 

upozornenie

Transparentné odtiene zachovávajú viditeľný podklad 
a štruktúru dreva a preto sa budú farebné odtiene líšiť 
s ohľadom na typ dreva. Príliš intenzívne nanesenie 
vytvára lesklé plochy. Vplyvom poveternostným podmie-
nok postupne  miznú a vytvárajú hodvábne lesklý povrch.

Svetlé transparentné tóny poskytujú len slabú ochranu 
proti UV žiareniu a preto sa nedoporučuje na povrchy 
vystavené silnému slnečnému žiareniu. Aby sa predĺžila 
trvanlivosť, po dôkladnom uschnutí náteru natrite 
1x Osmo UV Ochranný olej 420 bezfarebný. Pozor! 
U niektorých druhov drevín vplyvom poveternostných 
podmienok dochádza k vyplaveniu látok obsiahnutých 
v dreve. Z tohto dôvodu doporučujeme takéto drevo pred 
povrchovou úpravou nechať niekoľko týždňov zvetrať. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokož-
kou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, 
majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Používajte 
len v dobre vetranom priestore.  

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú 
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-
chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). 
Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám 
triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných 
údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

LikviDácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


