Provedeme jeden nátěr…

...necháme rozlít…

Eiche hell

Kiefer

Pinie/Lärche

Nussbaum

...a perfektní ochrana je
hotová!

První krém na dřevo…
…jen u Remmers
Aidol Holzschutz-Creme je celosvětově první lazura na
dřevo na bázi krému. Výrobek je formulován na bázi speciální olejové emulze a je vhodný především pro nátěr
venkovních dílců, jako jsou např. ploty, střešní podhledy,
zahradní nábytek, pergoly a podobně.

Barevné odstíny se mohou lišit.

Barevné odstíny

Aidol HOLZSCHUTZ-CREME
Jedinečný lazurovací krém pro venkovní použití

Teak

Mahagoni
* pouze pro venkovní dílce
vystavené nepřímému
působení klimatu

Farblos/bezbarvý*

V přípravku Aidol Holzschutz-Creme se spojují všechny
přednosti různých typů lazur jako je snadná aplikace, dokonalý rozliv, výsledek práce v jednom dni.
Hlavní výhodou výrobku je v každém případě jeho snadná zpracovatelnost: Aidol Holzschutz-Creme se může na
rozdíl od běžných, nízkoviskózních lazur na ochranu dřeva
v důsledku své krémovité konzistence nanášet štětcem
ve vysokých vrstvách a co více, můžete bez obav porušit hlavní zásadu při natírání lazurou – natírat ve směru
let. Krém můžete prostě „namatlat“ tak, jak Vám to vyjde.
A pak to už nechte na nás. Výsledek Vás překvapí !
Zatímco mnohé lazury musíme nanášet až ve třech postupech, můžeme použitím Aidol Holzschutz-Creme v ideálním
případě zajistit kompletní ochranu dřeva i ochranu vůči působení klimatických podmínek jedním nátěrem! V důsledku krémovité konzistence výrobku není zakrývání okolních
ploch zpravidla nutné, tzn. nebudete potřebovat zakrývací
pásky a fólie např. při natírání podhledů.

Remmers CZ s.r.o., Kolovratská 1445, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: (+420) 323 603 178, fax: (+420) 323 603 143, www.remmers.cz

Vynikající lazura na ochranu dřeva pro venkovní použití

Vlastnosti

Oblasti použití
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HolzschutzCreme

jen u Remmers

¸ Velmi rychlé zpracování
¸ Pouze jeden nátěr
¸ Proniká hluboko
a neskapává
¸ Samorozlévací
¸

schopnost, bez
zanechávání stop
Chrání před
zamodráním, řasami,
vlhkostí a působením
UV záření

Spojuje výhody různých typů lazur bez jejich nedostatků
Neskapává: není nutno zakrývat okolní plochy
Proniká hluboko do dřeva a může se zpracovávat jedním nátěrem při nanášení vysokých vrstev
Má optimální rozliv a brilantní lazurový vzhled
Chrání před zamodráním, řasami, vlhkostí a působením
UV záření
Neodlupuje se, netrhá se a nepotřebuje přebroušení

Tipy a rady:
Aidol Holzschutz-Creme již obsahuje látky chránící dřevo
proti zamodrání. Jedná se o skutečný krém – nikoli o gelovitou lazuru. Výrobek proto proniká hluboko do dřeva
a může se i na hrubě opracovaném dřevě nanést pouze
v jednom nátěru. Na ohoblovaném a tvrdém dřevě lze v případě potřeby nanést i druhý nátěr. Aidol Holzschutz-Creme
bychom měli nanášet běžným štětcem na lazury. Před použitím si vždy přečtěte označení
a informaci o výrobku.
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Pro ochranu před zamodráním staticky nenamáhaných venkovní dřevěných dílců, nepřicházejících do
styku se zemí
V důsledku své konzistence mimořádně vhodný i při
nanášení nad hlavou

Venkovní dílce:
n Dřevěné obklady fasád
n Střešní přesahy
n Okenice a balkónová zábradlí
n Ploty z kvalitního dřeva
n Palisády a pergoly
n Besídky a přístřešky pro auta
n Dřevěné podlahy, mosty a lávky
n Pohledové ochranné stěny
Balení:
n 0,75 l
n 2,5 l
n 5l
Spotřeba:
n 2,5 l vystačí cca na 12,5 m2
n Podle testovacích a jakostních předpisů
RAL 200 – 250 ml/ m2

