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Pentru interior / exterior
Peliculă durabilă
Aspect lucios
Domeniu de utilizare: LAZURÁN LAC PREMIUM LUCIOS se recomandă pentru lăcuirea
suprafețelor interioare sau exterioare din lemn, inclusiv pardoselilor de parchet natur, precum și a
altor suprafețe din lemn de esență tare sau moale. Pelicula rezistă la chimicalele casnice uzuale.
Nu se recomandă utilizarea produsului pentru lăcuirea suprafețelor noi de parchet laminat
prefinisat.
Randament: 12 m2/lit. într-un strat.
Straturi recomandate: 2.
Diluabilitate: Timp de uscare la 23 °C: 24 ore.
Timp de reaplicare la 23 °C: 8 ore.
Şlefuire, la 23o C: după 8 ore. Şlefuire uşoară după aplicarea primului strat.
Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, rola, perie sau spatulă de
lăcuit.
Pregătirea suprafeței: Suprafeţele suport trebuie să fie deceruite, geluite sau şlefuite, uscate şi
desprăfuite. Se recomandă grunduirea cu LAZURÁN Grund pentru parchet. Înaintea lăcuirii
întregii suprafețe se vor efectua probe de lăcuire. Dacă se constată modificări de culoare sau
închideri de culoare, înseamnă că suprafața suport nu a fost șlefuită sau grunduită corespunzător.
Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în
ambalajul original intact, la 5–25°C).
Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/i):500 g/l (2010)
Acest produs conţine max. 500 g/l COV.
Compoziție: rășini sintetice, sicativi, solvenți.

Atenție
H226
P101

Lichid și vapori inflamabili.
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau
eticheta produsului.

P102
P210
P235
P280

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. –
Fumatul interzis.
A se păstra la rece.
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a
ochilor/ echipament de protecție a feței.

P303 +
P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
P403
A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
P501
Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011
privind regimul deșeurilor.
Conține 2-butanon-oxim și α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Poate produce reacții
alergice. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
ADR:
UN1263, VOPSEA, 3, III.
Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de
utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru
defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.
Ambalare:
Produsul LAZURÁN LAC PREMIUM LUCIOS se ambalează în recipiente din material din metal
închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L și 5L.
Tonuri de culoare: Incolor.

