
Praktiski bez pilieniem un šļakatām – ideāli piemērots darbam virs 

galvas

UV aizsargājoši pigmenti – samazina koksnes tumsnēšanu

Īpaši ūdens atgrūdošs

Ļoti elastīgs aizsargslānis - īpaši elastīgs

Zīdainimatēta virsma - akcentē koka šķiedru

Ātri žūstoša - 2 kārtas vienā dienā

Bez šķīdinātājiem – praktiski bez smakas

Balts, platīns, Toskānas brūns, smilšakmens, pelēks, bazalts, grafīts, 

tīkkoks, palisandrs, valrieksts, melnkoks, oregonas priede, 

sarkankoks, priede, caurspīdīgs, gaišs ozols, ozols

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Patēriņš:

Lazūra nodoršina koksnes aizsardzību līdz pat 8 gadiem. Ar intensīvu 

aizsardzību pret laikapstākļiem - īpaši ūdens atgrūdošs materiāls. 

Ideāli piemērots apstrādei virs galvas, jo tas nepil. Sastāvā esošie UV 

aizsargājošie pigmenti samazinakoksnes tumsnēšanu.

80 ml/m² atkarībā no koksnes uzsūkšanas spējas, uzklāšanas 

laukuma un vēlamā krāsas dziļuma ar vienu kārtu. 750 ml ir 

pietiekami apmēram uz 8 m².

Žūšanas laiks:

Produkta priekšrocības:

Produktu prims lietošanas ļoti labi samaisiet. Uzklājiet bagātīgi ar 

otu. Nelietot temperatūrā, kas zemāka par 5 °C (gan gaisa 

temperatūra, gan koka virsmas). Tūlīt pēc lietošanas instrumentus 

notīriet ar ūdeni.
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Iepakojums:

0,75l, 2,5l, 4l

Spīduma pakāpe:

Zīdainimatēts

Darbarīki / temperatūra:

Lazūra koka aizsardzībai ārdarbos

Sastāvs: 

Virsma sausa pēc 1-2 stundām pie vidēji 20 °C temperatūras. Otrā 

kārta klājama pēc12 stundām. Pilnībā nožuvis pēc 24 stundām.

Krāsu toņi/ tonēšana:

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv

Produkta apraksts:

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai, un brīvai no eļļām un 

taukiem. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt pie temperatūras 

ne zemākas par 5 °C. Pirmajam klājumam iznatot grunti kokam, 

otrai un trešai kārtai uzklāt neatšķaidītu lazūru. 

Šī lasūra ir lieliski piemērota koka sienām un griestiem, terasēm, 

žogiem, balkonu dēļiem un apšuvumiem, līmētām koka konstrukcijām 

un koka mājām. Nav piemērota tilpumā nemainīgām 

būvdetaļām kā, piem., logi un durvis. Tilpumā mainīgām koka 

būvdetaļām mitrums nedrīkst pārsniegt 18%. 

Piemērotas pamatnes:

Poliakrilāta sveķi, alkīda sveķi, silikāti, neorgankie krāsainie 

pigmenti, ūdens, glikolēteris, šķīdinātāji/plēves veidošanas 

palīglīdzekļi, piedevas, plēves aizsarglīdzekļi, rezervatanti.

EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/c): 

130 g/l (2010).Šis produkts satur maks. <20 g/l VOC.
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Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas 

par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.
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Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem 

tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu 

daudzveidību un katra konkētā objekta īpatnības, 

pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto 

produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā 

objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā 

informācija zaudē savu spēku.

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  

SIA DAW Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolīnija), info@daw.lv

Uzmanību! Likvidācija:

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir 

norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Iestrādes un 

žūšanas laikā nodrošināt labu  vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt 

produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot 

ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai 

ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Slīpējot 

lietot putekļu filtru P2. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2. 

Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons, 5-hlor-2-

metil-2hizotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 3-joda reakcijas 

masa - 2-propinilbutilkarbamāts. Šis produkts ir "apstrādāts produkts" 

saskaņā ar ES regulu 528/2012 (nav biocīda produkta) un satur šādas 

biocīdas aktīvās sastāvdaļas: 3-jodo-2-propinilbutilkarbamāts (CAS nr. 55406-

53-6). 

Saskaņā ar vietējo likumdošanu. 

Vecus krāsu laku vai biezas kārtas lazūru klājumus noslīpēt vai 

notīrīt ar krāsas noņēmēju.

Slīpējiet gludu koka virsmu šķiedras virzienā, rūpīgi to notīriet, 

noņemiet visas skabargas vai atdalījušās koksnes daļiņas, notīriet 

sveķus un sveķu "kabatas". Pirms krāsošanas rūpīgi notīriet 

cietkoksnes, eksotiskus un sveķainus skujkokus. Ieteicams uz tīras 

un gatavas darbam koksnes veikt testa krāsojumu, pirms pārklāt 

visas detaļas. 
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Pamatnes sagatavošana: Veca, neapstrādāta koksne:

Pirmajam klājumam izmantojiet grunti kokam,  kas paredzēta 

ārdarbiem. Otrai un trešai kārtai uzklāt neatšķaidītu 

lazūru ar plakanu saru otu šķiedras virzienā līdz pilnīgam 

piesātinājumam. Uz malām un galos uzklāt vismaz vienu 

papildus kārtu.

Pilnībā attīrīt koksni slīpējot, līdz pat tīrai pamatnes kārtai. 

Jaunas koka detaļas: Iepriekš krāsota koksne:

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA
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