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Illumina je lazurovací nátěr na zesvětlení tmavých lazur. Tmavý povrch dřeva přetřeme 

Illuminou, která je světlá a dostatečně krycí. Přes tento nátěr naneseme vybranou lazuru ve 

světlém nebo jakémkoliv jiném tónu. Illumina je vhodná k venkovnímu i vnitřnímu použití. 

Složení: alkalické pryskyřice , pigmenty odolné světlu a vlivům počasí, UV filtry a 

rozpouštědla. Obsahuje 2 – Butanon oxim a kobaltovou sůl mastných kyselin, takže může 

vyvolat alergickou reakci. Neobsahuje biocidy. Návod k použití: je-li povrch nátěru ještě 

relativně dobrý, obrousíme povrch brusným papírem s velikostí zrna  80 – 100, zbavíme 

prachu a naneseme 1 až 2 vrstvy nerozředěné Illuminy v závislosti na stavu povrchu. Illuminu 

před nanášením dobře promíchejte. V normálních podmínkách je nátěr suchý za 6 – 10 hodin, 

další vrstvu můžeme nanést po 24 hodinách. Takto zesvětlený a suchý povrch na konec ještě 

1 x přetřeme požadovaným tónem rozředěné lazury. Je-li původní ochrana dřeva již 

poškozena, starý nátěr okartáčujeme drátěným kartáčem, v případě potřeby obrousíme, 

zbavíme prachu a použijeme biocidovou ochranu (Base nebo Belocid). Po zaschnutí , 

zesvětlíme povrch dvěmi vrstvami Illuminy a poté je přetřeme vybranou lazurou tak, jak je 

popsáno výše. Nářadí očistíme  Belsolem nebo bílým lihem. Spotřeba: 1 litr lazury stačí 10 – 

12 m2 (jedna vrstva). Skladování: v originálním obalu, pod 30º C, mimo dosah dětí. Bod 

vzplanutí: nad 55º C. 
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EU VOC (kat. A/e), max.: 400 g/l (2010), Illumina max. 395 g/l VOC 
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