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T E C H N I C K Ý   L I S T  

 

 

 

BELINKA BELLES, d.o.o. 
 Zasavska c. 95 

1001 Ljubljana, p.p. 4973 
Slovinsko 

 Telephon: +386 1 5886-299 
Telefax: + 386 1 5886-303 
http://www.belinka.si/ 

 

 

 

Lazura Bel inka 

 

 

POPIS VÝROBKU Lazura Belinka je lazurovací nátěr na dřevo. Slouží k ochraně dřeva 
před povětrnostními vlivy a k dekorativnímu probarvení a zušlechtění 
dřevěných povrchů. 

SLOŽENÍ Lazura Belinka je vyrobena na bázi organických rozpouštědel, 
vysoce kvalitních alkydových pryskyřic, pigmentů a voděodpudivých 
látek. 

OBLAST POUŽITÍ Lazura Belinka se používá pro povrchovou úpravu všech typů dřev, a 
to jak v interiéru, tak i v exteriéru. 

VLASTNOSTI Lazura Belinka zdůrazňuje strukturu dřeva a propůjčuje dřevu matně 
hedvábný vzhled. Nátěr se neloupe a lze jej snadno obnovit. 

ODSTÍNY Lazura Belinka se vyrábí v bezbarvé verzi a ve 13 barevných 
odstínech. Jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné, což znamená, 
že lze vytvořit početnou řadu dalších barevných nuancí, harmonicky 
barevně přizpůsobitelných okolí. Odolnost bezbarvých nátěrů v 
exteriéru je nižší, a proto se bezbarvý nátěr nedoporučuje k 
samostatné venkovní aplikaci. 

PŔÍPRAVA PODKLADU Na suché dřevo (max. vlhkost 18 %) se nejdříve aplikuje základní 
nátěr (Impregnační základ Belinka) a lehce se přebrousí a zbaví 
prachu. 

APLIKACE Lazura Belinka se musí před aplikací dobře promíchat. Výrobek je 
připraven k okamžitému použití, a proto jej není třeba ředit. Nanáší 
se štětcem, houbou, namáčením či stříkáním.  
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APLIKAČNÍ PŘÍPRAVA Suché neopracované dřevo se musí čistě a jemně vybrousit. Při 
přetírání starých lazurovacích vrstev je třeba z povrchu odstranit 
veškerý prach a uvolněné částičkv starých lazur, a to pomocí tvrdého 
kartáče. Staré krycí nátěry (olejové barvy, laky) se seškrabou 
špachtlí a dále se postupuje jako při prvním natírání.  

 

SCHNUTÍ Za normálních podmínek (20o C, 65 % relativní vzdušná vlhkost) je 
nátěr suchý po 6 až 10 hodinách. Další nátěr je možno realizovat po  
12 až 24 hodinách, popř. poté, co zcela vyschnul nátěr předchozí. 

SPOTŘEBA S 1 litrem  Lazury Belinka lze natřít asi 12 až 16 m2 dřeva v jedné 
vrstvě. Pokud se staré dřevo natírá znovu, je spotřeba výrazně vyšší. 

POSTUP V EXTERIÉRU  Protože Lazura Belinka neobsahuje biocidy, doporučujeme u 
povrchové úpravy dřeva v exteriéru provést nejdříve nátěr 
Impregnačním základem. 

Při venkovním použití je nejlepší aplikovat 2 až 3 nátěry Lazury 
Belinka. 

ČISTĚNÍ POUŽITÉHO 
NÁŘADÍ 

Nástroje a pomocné prostředky se po použití vyčistí terpentýnem 
nebo lakovým benzínem. 

OBNOVA NÁTĚRU Dřevo, povrchově upravené Lazurou Belinka, lze znovu natřít, a to 
tak, že se pomocí kartáče odstraní z povrchu špína a dřevo se poté 
opatří novým nátěrem.  

Pokud je povrch vystaven extrémním povětrnostním vlivům (anebo 
silně poškozen), doporučujeme nanést 2 nátěry. 

SKLADOVÁNÍ A 
MANIPULACE 

Lazura Belinka je nutno skladovat v originálních, těsně uzavřených 
baleních mimo dosah dětí, zvířat a odděleně od potravin. 

Zbytky doporučujeme přelít z velkých balení do malých (naplnit až po 
okraj) a dobře uzavřít. 

Pročtěte si prosím i list bezpečnostních dat. 

DOBA POUŽITELNOSTI 5 let 

DODATEČNÉ 

TECHNICKÉ 

INFORMACE 

Lze získat od našich technických poradců v oddělení vývoje a 
marketingu.  

Telefon/spojovatelka: 00386 01 5886-299. 

 

 


