
MOCNE W UŻYCIU
We współpracy ze specjalnymi środkami czyszczącymi i 
podkładami firmy Jotun nasze lazury zapewniają optymalną 
ochronę drewna. Aby uzyskać piękne rezultaty, które utrzymują 
się przez długi czas, znajdziesz tutaj również odpowiednie 
wskazówki dotyczące efektywnej obróbki. Więcej informacji 
znajduje się również w naszej broszurze „Praktyczne wskazówki”.

LAsuren
TABELA KOLORÓW

Dla wymiarowo dokładnych i
nie wierny rozmiarowi
składniki

Przezroczysta glazura
z pigmentami UV

Mocna woda
odpychający

Długa renowacja
interwały

wymaganie
Ważnym warunkiem wstępnym jest staranne przygotowanie podłoża, 
które musi być stabilne i czyste.

Szczególnie mocno eksploatowane elementy, takie jak balustrady 
balkonowe, elementy poziome itp. należy dodatkowo pomalować. 
Powierzchnie uprzednio zagruntowane podkładem VISIR OLJEGRUNNING w 
połączeniu z TREBITT LASUR lub DEMIDEKK STRUKTURLASyR zapewniają 
optymalną i długotrwałą ochronę drewna na zewnątrz. Przed obróbką 
należy zapoznać się z aktualną kartą danych technicznych.

Nośność oznacza, że   należy stworzyć naprawdę solidną podstawę dla 
konstrukcji systemu poprzez szczotkowanie, szlifowanie itp. Czysty 
oznacza wolny od starych, niezdrowych starych powłok, luźnych części 
drewna, kurzu, brudu, sadzy, tłuszczów i olejów, a także oczyszczony z 
ewentualnych mikroorganizmów, takich jak glony i grzyby powierzchniowe.

Ochrona drewna JOTUN to:
Proszę również zwrócić uwagę na informacje zawarte w rozdziale 
„Przygotowanie podłoża” w naszej broszurze ze wskazówkami praktycznymi. Destrukcyjnemu działaniu wody, powietrza i światła zapobiega 

długotrwałe działanie systemów powłokowych VISIR i TREBITT LASUR 
lub DEMIDEKK STRUKTURLASyR.

Struktura systemu

Nowe powierzchnie drewniane

> Jeśli to możliwe, zagruntuj środkiem VISIR Oljegrunning ze wszystkich stron

> 2-3 warstwy wykończeniowe TREBITT LASUR lub DEMIDEKK 
STRUKTURLASyR w wybranym kolorze

Powłoka renowacyjna
> Oczyść powierzchnie za pomocą JOTUn KRAFTVASK

> Zeszlifować stare, luźne i niestabilne stare powłoki oraz 
zszarzałe drewno do zdrowego, zdrowego podłoża

> Zagruntować surowe elementy drewniane preparatem VISIR OLJEGRUNNING
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LASERY Z PROFi
Nasza glazura z krainy fiordów profesjonalnie chroni Twoje 
drewno i zachowuje jego typową strukturę. TREBITT Lasur i 
DEMIDEKK Structural Lasur to wyjątkowe produkty, które 
dzięki przyjemnemu jedwabnemu połyskowi mają dobrą 
hydrofobowość i są estetyczne również na struganych 
powierzchniach
Wyróżnij wygląd.

Wszystkiego najlepszego dla Twojego drewna

Nasze glazury spełniają najwyższe standardy technologiczne, ale 
żywotność naszych systemów powłokowych może się różnić ze względu na 
różne czynniki, takie jak B. Konstrukcja elementów drewnianych, dobór 
koloru, obciążenie mechaniczne. Dla długiej żywotności konieczne są 
profesjonalnie wykonane prace malarskie oraz regularna konserwacja i 
renowacja lakieru.

Ze względów drukarskich pokazana tutaj karta kolorów może służyć jedynie 
jako wskazówka. Naturalny kolor drewna oraz ilość warstw wpłynie na 
ostateczny kolor. Dlatego też przed rozpoczęciem prac malarskich należy 
zawsze nakładać powłoki próbne
bądź kreatywny.

Jasny dąb 868 Kora sosnowa 678 orzech 676 Palisander 675

naturalny 629 Klon 630 Jesion 10996 Stara sosna 10073 Szary kamień 639 Srebrnoszary jasny 934 Stalowoszary 616T Grafitowoszary 724

Sosna 10077 Żółty 687 Sosna 810 Dąb 10006 Niebieski górski 544 Gołębi niebieski 933 Welon 505 Biały 600


