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Technický list 

Číslo výrobku 1370-1380 

Aqua HK-Lasur 

 
Tenkovrstvá lazura na vodní bázi s obsahem biocidů  
 
 

 
 

 
 
 
 
Použití: 

Aqua HK-Lasur preventivně chrání 
veškeré dřevo v exteriéru, které není 
v kontaktu se zemí nebo vodou, před 
zamodráním. K ošetření 
exteriérového dřeva rozměrově 

stálého i nestálého, jako jsou např. 
dřevěné obklady, bednění, pažení, 
ploty, vrata, pergoly, zahradní domky, 
střešní podhledy. Jako základní nátěr 
pro tvarově stálé stavební dílce, např. 
okna, vchodové dveře atd. 

 
Vlastnosti výrobku: 

 tenkovrstvá lazura s obsahem 
biocidů emulgovaná ve vodě 

 chrání dřevo před UV zářením 
 účinná proti zamodrání 

 rychleschnoucí 
 dostatečně dlouhá doba schnutí 

pro optimální zpracování 
 hedvábně matná 
 neodlupuje se 
 nepraská 

 chrání dřevo před vlhkostí a 
preventivně působí proti 
zamodrání, čímž účinně redukuje 
riziko napadení houbami v další 
vývojové fázi 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zpracování: 

Nanáší se natíráním. Zpracování 
pouze profesionálními uživateli. 
Nejprve odstraňte staré nátěry, jako 
např. silnovrstvé lazury nebo krycí 
barvy, stejně tak kůru a lýko. 
Povolená vlhkost dřeva pro tvarově 

stálé dílce je 13 ± 2 %, pro tvarově 
nestálé dílce max. 18 %.   Podklad 
musí být odmaštěný, zbavený vosku, 
nečistot a prachu. Výrobek Aqua HK-
Lasur je připraven k použití a měl by 
se používat neředěný. Lazuru dobře 

rozmíchejte a nanášejte ve směru let. 
Druhý nátěr lze provést po 2-3 
hodinách. Teplota zpracování +10 až 
+30°C (teplota vzduchu i dřevěného 
podkladu). Načatá balení dobře 
uzavřete a co nejdříve spotřebujte. 

 
 
 
 

Upozornění: 

U dubového dřeva mohou látky 
obsažené ve dřevě spolu 
s nátěrovými systémy ředitelnými 
vodou vyvolat tmavé zbarvení. 
Předběžné zkoušky doporučujeme i 
na jiných druzích dřeva. 

 
Výrobek Aqua HK-Lasur není vhodný 
pro nátěry dřevěných podlah. 
 
Ochranné prostředky na dřevo 
obsahují biocidní účinné složky na 

ochranu dřeva před škůdci. Při práci s 
nimi se řiďte návodem k použití a 
používejte je jen tam, kde je dovoleno 
je používat. Nesprávné použití může 
vést k poškození zdraví a životního 
prostředí. Zabraňte každému 

zbytečnému kontaktu s výrobkem. 
S opatrností otvírejte a používejte. Při 
práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Používejte jen v dobře větraných 

Údaje o výrobku: 

Hustota:     asi 1,03 g/cm3 při +20°C 
Pojivo:      akrylát/alkydový systém 
Balení:     nádoby z bílého plechu 0,75 l, 

2,5l, 5 l a 20 l,  

Barevné odstíny:  1370 eiche hell RC 365 
1371 nußbaum RC 660 
1372 kiefer RC 270 
1373 pinie/lärche RC 260 
1374 teak RC 545 
1375 palisander RC 720 

1376 farblos 
1377 silbergrau RC 970 
1378 weiß RC 990 
1379 mahagoni RC 565 
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pracovních prostorech. Po práci si 

umyjte pokožku. Zpracovávejte jen 
na nepropustných podkladech, 
používejte ochranné zakrývací fólie. 
Natřené dřevo do úplného zaschnutí 
nátěru chraňte před deštěm, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy či 

podzemních vod odkapávajícími 
zbytky barvy. Prostředek se nesmí 
dostat do povrchových vod, do půdy 
ani do kanalizace. Aplikace výrobku a 
použití takto upraveného dřeva 
v bezprostřední blízkosti povrchových 

vod není dovolena, protože může 
dojít k zasažení vodního ekosystému.  
Uniklý produkt znovu použijte nebo 
řádně zlikvidujte. 
 
Produkt zásadně nepoužívejte na 

dřevěné povrchy, které přijdou do 
kontaktu s potravinami nebo krmivy. 
Prostředek a jeho zbytky nesmí přijít 
do vod, půdy a do kanalizace, 
Zásadně nepoužívat výrobek pro 
nátěry v interiéru s výjimkou nátěrů 

vnitřních stran oken a vchodových 
dveří.  
 
Pracovní nářadí, čištění: 

Štětec, nanášecí stroj 
Pracovní nářadí čistěte ihned po 

použití vodou a čističem Aqua RK-
898-Reinigungskonzentrat. Zbytky po 
čištění řádně zneškodněte. 
 
Spotřeba / nanášené množství: 

Účinnost proti zamodrání vyžaduje 

197 – 216 ml/m2. Materiál ošetřete 
dvěma nátěry. 
 
Schnutí: 

Asi 2-3 hodiny; hodnota ověřená v 
praxi při +20°C a 65 % relativní 

vlhkosti vzduchu. Za nízkých teplot a 
vyšší vlhkosti vzduchu se může doba 
schnutí podstatně prodloužit. 
 

Účinné látky: 

0,63 % 3-Jod-2-propinylbutyl-
karbamát 
 
100 g přípravku obsahuje 0,63 g   
3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu. 
 

Skladovatelnost: 

V dobře uzavřených původních 
obalech v dobře větraných prostorech 
nepřístupných dětem, v suchu, chladu 
a chráněno před slunečním zářením  
a mrazem. Nádobu po použití dobře 

uzavřete. Trvanlivost výrobku je  
12 měsíců. Při skladování vodu 
ohrožujících kapalin dodržujte 
zákonná ustanovení. 
 
Obsah VOC: 

Mezní hodnota EU pro výrobky 
kat.A/e je 130g/l (2010). 
Tento výrobek obsahuje maximálně 
55 g/l VOC. 
 
Bezpečnostní údaje: 

Při zpracování a skladování platí 
běžná bezpečnostní opatření. Na 
požádání k dispozici bezpečnostní list 
 
Obsahuje: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on, 3-IOD-2-PROPINYLBUTYL- 

CARBAMAT. 
Může vyvolat alergické reakce. 
 
Kód produktu: HSM-LV 10 
 
První pomoc: 

Po vdechnutí: 
Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, 
případně umělé dýchání a teplo. Při 
trvajících obtížích přivolejte lékaře. 
Při ztrátě vědomí postiženého uložte 
a přepravujte v poloze na boku. 

 
Při styku s kůží: 
Okamžitě umyjte postižená místa 
vodou a mýdlem a pak je dobře 
opláchněte. Při trvajícím podráždění 
kůže navštivte lékaře. 

 
Při vniknutí do očí: 
Otevřené oči proplachujte několik 
minut tekoucí vodou. Při trvajících 
potížích vyžádejte lékařskou pomoc. 
 

Při požití: 
Vypláchněte ústa a vypijte hodně 
vody. Nevyvolávejte zvracení a 
okamžitě přivolejte lékařskou pomoc. 
 

Likvidace: 

Větší zbytky výrobku předávejte 
k likvidaci v originálních obalech. 
Zcela čisté obaly předejte k recyklaci. 
Kód odpadu: 03 02 05 Jiná činidla 
k impregnaci dřeva obsahující 
nebezpečné látky. 

 
Registrační biocidní čísla: 

DE: DE-2012-MA-08-00005 
BE: BE2012-0031 
SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645 
LV: LV/2012/MR/015 

AT: AT/2012/Z/00057-01/8 
PL: PL/2012/0025/A/MR 
CZ: CZ-2012-0026 
HU: HU-2012-MA-08-00006-0000 
 
Označení: 

WGK:  2 
ADR:  -/- 
 
Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené 

informace o přípravku. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či 
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost.02/15 


