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Technický list 
Číslo výrobku 2070  

Imprägnier-Lasur 

 
Tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel  
 
 
 

 

 
Oblasti použití: 

Pro rozměrově nestálé dřevěné 
stavební díly, jako obložení, střešní 
podhledy, pergoly, přístřešky pro 
auta, ploty atd. Jako základní nátěr 
pro rozměrově stálé dřevěné 
stavební díly(okna a vchodové 
dveře). 
 
Vlastnosti výrobku: 

Imprägnier-Lasur je rozpouštědlová 
tenkovrstvá lazura na alkydové bázi 
v  lazurovacích barevných odstínech 
odpovídajících dřevu. Impregnační 
lazura je vodoodpudivá a propustná 
pro vodní páru. 
 
S ochranou lakového filmu proti 
mikrobiálnímu napadení (řasami, 
plísněmi). 
 
 
 

Podklad: 

Požadavky: 
Vlhkost jehličnatého dřeva smí být 
max. 15 %, listnatého 12 %. 
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý a suchý, 
odmaštěný, bez vosku a prachu.  
Uvolněné staré nátěry, stejně tak kůru 
a lýko odstraňte. Zašedlé povrchy 
obruste až na nosné dřevo. Odstraňte 
z povrchu pryskyřici pomocí ředidla V-
101. Hladké hoblované povrchy 
pokud možno před nátěrem přebruste 

a odstraňte brusný prach, popř. 
v případě potřeby, pro lepší zajištění 
příjmu barvy, před nátěrem povrch 
namočte vodou a nechte uschnout. 
Dřevo s vysokým obsahem tříslovin 
nechte několik týdnů zvětrat. Dřevo 
náchylné k napadení houbami 
naimpregnujte ochranným 
prostředkem před hnilobou a 
zamodráním (např. Holzschutz-
Grund*). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na bázi 

rozpouštědel 
 Do exteriéru   Pro rozměrově 

nestálé 
dřevěné dílce 

 Před použitím 
promíchat 

 Teplota  
zpracování 

 Nátěr/ 
 

 Čekací doba 
před další 

vrstvou 

 Celkové 
nanesené 
množství 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Doba 
skladování 

 Skladujte při 
teplotách nad 
bodem mrazu/ 
Chraňte před 

vlhkostí/ 
Obaly dobře 
uzavírejte 

            

Údaje o výrobku: 

Hustota:     cca 0,93 g/cm³ při 20°C 
Pojivo:      Alkydová pryskyřice 
Konzervační látky:    3-Jod-2-propinylbutylcarbamat 
Bod vzplanutí:     cca 63°C 
Zápach:     po ředidle, po uschnutí bez  
     zápachu 
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Zpracování: 

Podmínky zpracování: 
Teplota materiálu, okolí a podkladu 
musí být v rozmezí +5°C až 30°C. 
 
Natírání: 
Výrobek Imprägnier-Lasur před 
použitím dobře zamíchejte, také 
během zpracovávání a po pracovních 
přestávkách. Výrobek nanášejte ve 2 
– 3 vrstvách pomocí štětce. Pomocí 
zkušebního nátěru odzkoušejte 
snášenlivost, přilnavost s podkladem 
a odstín. 
Načatá balení dobře uzavřete a 
pokud možno co nejdříve spotřebujte. 
Dodatečné nátěry, renovace: 
Podklad musí být čistý a suchý. Před 
dalším nátěrem není nutné podklad 
brousit ani odstraňovat starý nátěr. 
 
Upozornění pro zpracování: 

 
Při přetírání nátěry na bázi vody je 
požadován mezibrus. 
Imprägnier-Lasur farblos (bezbarvý) 
je vhodný pouze pro venkovní 
plochy, které nejsou vystaveny 
přímému působení povětrnostních 
vlivů a slunečního záření (jako jsou 
střešní podhledy apod.) nebo jako 
základní nátěr. 
 
U dřevin s vysokým obsahem ve 
dřevě obsažených látek jako je dub, 
červený cedr, afzelia, sekvoj apod. 
může dojít vlivem srážek k vymývání 
vodorozpustných látek. Tím může 
dojít k zabarvení světlých zdí a 
omítek. Doporučujeme dodatečné 
použití silnovrstvé lazury 
v odpovídajícím odstínu k uzavření 
povrchu (min. 2 nátěry). Spodní 
plochy čelního dřeva by měly být 
seříznuty pro zajištění okapové 
hrany. 
*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku. 

Systémové produkty: 

Holzschutz-Grund* 
Langzeit-Lasur UV 
Fenster-& Türenlasur 
 
Upozornění: 

Schnutí 
Přibližně. 12 hodin při 20 °C a 65% 
relativní vlhkosti vzduchu.  
U silně nasákavého dřeva, při nízkých 
teplotách a vysokých vlhkostech 
vzduchu se může doba schnutí 
prodloužit. 
 
Spotřeba 

Spotřeba: 
120 - 160 ml na 2-3 nátěry 
(podle nasákavosti podkladu) 
 
Pracovní nářadí, čištění: 

Štětec 
Pracovní nářadí očistěte ihned po 
použití ředidly V 101 nebo 
Verdünnung & Pinselreiniger (1345). 
Zbytky po čištění řádně zlikvidujte. 
 
 
Balení, odstíny: 

Balení: 
Nádoby z bílého plechu: 5 l a 20 l 
 
Odstíny: 
Goldgelb (č.výrobku. 2070) 
Teak (č.výrobku. 2071) 
Nussbaum (č.výrobku 2072) 
Palisander (č.výrobku 2074) 
Eiche hell (č.výrobku 2075) 
Farblos – bezbarvý (č.výrobku 2078) 
Kiefer (č.výrobku 2084) 
Speciální odstíny (č.výrobku 2081) 
 
Skladování: 

V uzavřených originálních obalech při 
uložení v suchu a nad bodem mrazu 
nejméně 2 roky. Načatá balení dobře 
uzavřete a pokud možno co nejdříve 
spotřebujte. 
 
Obsah VOC: 

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/e je 
400 g/l (2010); tento výrobek 
obsahuje max. 400 g/l VOC. 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost: 

Informace o nebezpečí: 
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. P102 – Uchovávejte mimo 
dosah dětí. P103 – Před použitím si 
přečtěte údaje na štítku. P280 – 
Používejte ochranné rukavice/ 
ochranný oděv/ochranné brýle/ 
obličejový štít. P273 – Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. P302+P352 PŘI 
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a 
velkým množstvím vody. P501 – 
Odstraňte obsah/ obal podle 
národních předpisů 
 
Opakovaná expozice může způsobit 
vysušení nebo popraskání kůže. 
Obsahuje 3-Iod-2-propinyl- 
butylcarbamat. Může vyvolat 
alergickou reakci. 
 
Kód výrobku: M-KH 03 
 
Likvidace: 

Větší zbytky produktů likvidujte 
v původních obalech podle platných 
předpisů. Zcela vyprázdněné obaly 
odevzdejte k recyklaci. 
 
Ekologie: 

Výrobek se nesmí dostat do vodních 
toků, odpadních vod nebo do půdy. 
Škodlivý pro vodní prostředí. 
WGK 2 
 
Označení: 

CLP-Verordnung: GHS07  
Signální slovo: Varování 
WGK: 2  
ADR: -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné 
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového 
závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost.09/15 


