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Soluție de tratare pentru lemn pe bază de solvenți 

 

 

Domeniu de utilizare: LAZURÁN SOLUȚIE UNIVERSALĂ PENTRU PROTECȚIA 

LEMNULUI este o soluție pentru protecția lemnului, pretabilă și ca strat protector pentru grundul 

de adâncime aplicat pe structuri din lemn situate în exterior. Se utilizează pentru protecția 

lemnului prelucrat, decojit, uscat, sănătos (tâmplării, mobilier de grădină, etc.), împotriva acțiunii 

mucegaiului albastru, ciupercilor xilofage și insectelor. Pătrunde adânc în fibrele lemnoase, și 

aderă foarte bine la acestea. Nu formează peliculă la suprafața lemnului, nervura acestuia 

rămânând vizibilă. 

Se recomandă utilizarea în exterior, sau pentru suprafețe expuse la umezeală. Produsul nu se poate 

utiliza direct pe suprafețe lăcuite sau vopsite, decât după înlăturarea stratului de lac/vopsea.  

Produsul nu se poate utiliza pe jucării, stupuri de albine, cuibare, structuri din lemn pentru sere sau 

alte elemente care vin în contact direct cu alimente și furaje. 

 

Randament: Preventiv: 5 m2/lit., Curativ: 3 m2/lit. 

Diluabilitate: - 

Timp de uscare la 23 °C: 72 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 1 oră. 

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, rola sau prin imersiune. 

 

Pregătirea suprafeței: De pe suprafețele vopsite se îndepărtează în totalitate straturile vechi de 

vopsea prin șlefuire sau decapare. Suprafețele natur, uscate, se curăță de praf și alte impurități. 

După terminarea lucrului uneltele se curăță cu TRINÁT Diluant sintetic. 

 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 

Compoziție: solvent, rășini sintetice, biocide. 

 

Componenți periculoși:  Fracția nafta (petrol), fracțiunea grea hidrodesulfurată, Propiconazol 

(ISO) (CAS: 60207-90-1):  0,2-0,3%, Cipermetrină cis-trans (CAS: 52315-07-8): 0,025 – 0,1 %, 

Tebuconazol (ISO) (CAS: 107534-96-3): <0,1%; 3-iod-2-propinil-N butilcarbamat (CAS: 55406-

53-6) < 0,1%.  

Produsul se încadrează în categoria PT8 ale produselor pentru protecție a lemnului. 

 

           
     Pericol! 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. 

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

P101  Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P273 Evitați dispersarea în mediu. 

P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P391  Colectați scurgerile de produs. 

P405  A se depozita sub cheie. 

P501 Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 

privind regimul deșeurilor. 

 

Conține propiconazol (ISO).  Poate produce reacții alergice. 

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

 

Nu se va amesteca cu deșeurile menajere și nu se va arunca în canalizare, ape curgătoare, sau pe 

sol. Produsul și ambalajul său se va transporta la puncte de colectare a deșeurilor speciale. Cod 

EWC 080111 pentru vopsea, EWC 150110 pentru ambalaj. 

 

 

ADR: UN3082, Substanță periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, lichidă, 

N.O.S. (propikonazol (ISO)), III., 9 

 

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 SOLUȚIE UNIVERSALĂ PENTRU PROTECȚIA LEMNULUI se 

ambalează în recipiente din material din metal închise etanș, etichetate corespunzător, de 

capacitate 0.75L și 5L. 

 

Tonuri de culoare: Lichid incolor. 


