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KLASIK LAZUROVACÍ LAK NA DŘEVO 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet. 
 
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174, www.soudal.cz 

 
Tenkovrstvý lazurovací lak na vodní bázi pro ochranu a estetickou úpravu dřevěných ploch v interiéru i 
exteriéru.  
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Charakteristika: 
 chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy 
 zachovává přírodní kresbu dřeva 
 snadno se aplikuje 
 vhodný pro nátěry velkých ploch 
 dokonale se vpíjí do povrchu dřeva 
 rychleschnoucí 
 jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné 
 obsahuje barevně stabilní transparentní pigmenty s UV 

filtrem 
 neškodí rostlinám a životnímu prostředí 
 může přijít do styku s potravinami, není však pro tento 

účel přímo určen 
 
Příklady použití: 
 nepochozí dřevěné povrchy v interiérech jako nábytek, 

dveře, obložení stěn nebo stropů, dekorativní prvky apod. 
 dřevěné plochy v exteriérech jako ploty, štíty, obložení 

balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, podbití, 
zahradní domky apod. 

 interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu (jídelny, 
školy, nemocnice, společenské prostory atd.) 

 
Provedení: 
Barva: kaštan, palisandr, pinie, teak 
Balení: plastové obaly 0,75l, 2,5l 
 
Skladovatelnost: 
24 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu) při teplotách 
+5°C až +25°C. Chraňte před mrazem! 
 
 
 

Pracovní postup:  
Příprava povrchu: Povrch neošetřeného dřeva před natíráním 
přebruste po létech a očistěte. Z dříve ošetřených dřevěných 
povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry, přebruste a 
očistěte. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitrocelulózovým 
ředidlem. Pro zvýšení životnosti a ochrany dřeva v exteriéru 
použijte bezbarvý podkladový nátěr Soudal ZÁKLAD. 
Aplikace: Nátěr důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem pro 
vodou ředitelné lazurovací nátěry, případně máčením, 
válečkem, nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrnost nanesení 
laku, případné kapky stáhněte do 5-ti minut od nanesení 
polosuchým štětcem. Pro získání dokonale hladkého povrchu 
doporučujeme po zaschnutí prvního nátěru (cca 2 hod.) povrch 
dřeva lehce přebrousit (po létech) jemným smirkovým plátnem. 
Poté aplikujte další nátěr. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách, 
plně zatížitelný po 48 hodinách (20°C, 65% relativní vlhkost). 
Aplikační teplota: vzduchu i podkladu +5°C až + 30°C. 
Čištění: Nářadí ihned po skončení práce čistěte vodou. 
 
Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti 
práce. Další pokyny viz etiketa výrobku. 
 
Poznámky: 
 doporučená vlhkost natíraného dřeva: 10 - 12% 
 na exponovaná místa v exteriéru aplikujte tři vrstvy nátěru 
 dřevo napadené plísní nebo houbami předem ošetřete 

Soudal BIOSAN 
 vhodný v kombinaci se Soudal LUXUS jako první nátěr 
 v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým 

obsahem pryskyřic (např. borovice) 
 nenatírejte na přímém slunci nebo v období hrozícího deště  
 

 

Báze akrylát 
Obsah netěkavých složek min 20% 

Konzistence nízko viskózní kapalina 

Měrná hmotnost 1,02 g/cm
3
 

Vydatnost (v jedné vrstvě) 12-16 m
2
 /1 l 

Vzhled povrchu sametově matný 


