Odstíny – Jednorázová lazura HS plus
9211 Smrk bílý

9212 Stříbrný topol

9221 Borovice

9232 Mahagon

9234 Skandinávská červená

9235 Červený cedr

9236 Modřín

9241 Dub

9242 Jedlově zelená

9261 Ořech

9262 Týk

9264 Palisandr

9271 Ebenové dřevo

Popis výrobku:
Osmo JEDNORÁZOVÁ LAZURA HSPLUS je polotransparentní, polomatný nátěr na dřevo
vhodný do vnějších i vnitřních prostor. Vyhlazuje povrch dřeva a zvýrazní strukturu a fládrování
dřeva. Je založena na bázi přírodního oleje a má otevřené póry. Nátěr neodprýskává, nepraská a
neodlupuje se, proto je snadná jeho obnova (stačí jednoduše přetřít). Nátěr je velmi trvanlivý a
vysoce odolný vůči povětrnosti a UV záření. Odpuzuje vodu a reguluje vlhkost a neumožní dřevu
nabobtnat.
Osmo JEDNORÁZOVÁ LAZURA HSPLUS, která neobsahuje rozpouštědla a vodu, má velmi
vysoký obsah pevných látek (cca. 99 %), který umožňuje vysokou vydatnost nátěru. Také na vnější
plochy je třeba pouze jeden nátěr, na které jsou u běžných lazur zpravidla třeba 2-3 nátěry. Osmo
JEDNORÁZOVOU LAZURU HSPLUS lze natírat velmi snadno a bez nánosů, během natírání
nezasychá. Díky dlouhé trvanlivosti, vysoké vydatnosti, snadné údržbě a zpravidla pouze
jednorázovému nátěru je nejenom velmi pěkný, ale také na práci obzvláště nenáročný a cenově
výhodný nátěr na dřevo.
Oblasti použití:
Veškeré dřevo ve vnějších protorách, kde má zůstat zachován jeho přirozený vzhled: obložení
průčelí, dřevěné šindele, balkóny, střešní podhledy, okna, okenice, žaluzie, zahradní domky,
skleníky, truhlíky na květiny, pergoly, pohledové zábrany, ploty, dřevěné rošty, ale také holubníky a
včelíny atd. Dřevo ve vnitřních prostorách: obložení stěn a stropů. Hodí se velmi dobře k obnově
starých lazur s otevřenými póry (provést zkušební nátěr).
Báze přírodního oleje Osmo JEDNORÁZOVÁ LAZURA HSPLUS je vyrobena na bázi přírodních
rostlinných olejů. Přírodní oleje proniknou hluboko do dřeva, uchovají dřevo zdravé a elastické a
nenechají ho vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může unikat. Bobtnání a sesýchání je
omezeno.
Počet nátěrů: 1 nátěr (okna: provést konečný nátěr s Osmo KLAR-ÖL-LAZUROU)
Velikosti balení: 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 25 l
Vydatnost 1 l = cca. 26 m² hladké/hoblované dřevo
1 l = cca. 16 m² rýhované dřevo
1 l = cca. 10 m² dřevo drsné po řezu

