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CEDRIA lazura plus dek-maszynowa Karta 

techniczna 

 
Linia Profesjonalna 

Opis produktu 
Barwiona lazura do drewna do zastosowań przemysłowych. Chroni i zdobi powierzchnie znajdujące się wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. 
  

Właściwości 
 Zapewnia piękne i wyraziste wykończenie oraz większą ochronę przed działaniem słońca. 

 Chroni przed sinizną i owadami. 

 Nie tworzy warstwy. Umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza drewna. 

 Odznacza się wyjątkowymi właściwościami impregnującymi.  

 Przyjazna dla środowiska. 

Zalecane zastosowanie 
Polecana do belek, wiązarów, drzwi, okien, ram, okładzin i innych drewnianych elementów. Nadaje się do każdego rodzaju 
drewna. Można nanosić mechanicznie lub ręcznie. Przeznaczona do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

Dane techniczne 
Żywica Akrylowa drobnocząsteczkowa 

Barwniki Tlenki żelaza przezroczyste i odporne na działanie słońca 

Wygląd Satynowy 

Zapach Bezzapachowy 

Lepkość 10" - 12" CF4 

Gęstość (20ºC)  

Rozpuszczalnik Woda 

LZO Spełnia hiszpański dekret królewski 227/2006, Załącznik I.1; do 130 g/l 

Czas schnięcia 15 - 30 minut 

Warunki nakładania Maksymalna wilgotność względna: 65% Temperatura: 5 - 35ºC 

Warunki 

przechowywania 
Przechowywać pod zadaszeniem, w temperaturze 5 - 35ºC 

Pojemność opakowań 20 l, 200 l i 1000 l 

Nakładanie i usuwanie Nakładać metodą flow coating albo za pomocą pędzla lub pistoletu. Usuwać wodą. 

Dostępne kolory Bezbarwny i 6 kolorów, które można ze sobą mieszać: sosna, kasztan, orzech, tek, dąb i brąz 

Wydajność 10 - 12 m²/l w zależności od rodzaju drewna lub innej powierzchni 

Nr rejestru Min. 

Zdrowia Hiszpanii 
16-80-03783 

 
 
 
 
Bezpieczeństwo 
 Należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i obchodzenia się z tego rodzaju 

substancjami. 

 Okres przechowywania: 3 lata w zamkniętym opakowaniu i w warunkach przechowywania określonych w punkcie Dane 
techniczne. 

 Nie dopuścić do przedostania się produktu lub jego resztek do cieków wodnych. Pamiętaj: ochrona środowiska 
naturalnego to nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. 

 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

Gwarancja jakości 
Produkty firmy CEDRIA są opracowywane, produkowane i wprowadzane do sprzedaży zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości. 

DO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO (wyłącznie do zastosowań profesjonalnych): Opakowania o pojemności 

powyżej 1 litra. 

DO UŻYTKU OGÓLNEGO: Opakowania o pojemności do 1 litra.  
 



 
 
CEDRIA lazura plus dek maszynowa                                              Karta 

techniczna 

 

LIPIEC 2013                              Strona | 2  

 

Niniejsze zalecenia są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i zapewniają ogólne informacje dotyczące aplikacji i 
zastosowania produktów. Zważywszy na różnorodność powierzchni, zastosowań i technik nakładania, które pozostają poza 
kontrolą producenta, odpowiedzialność za efekt końcowy użycia produktów ponosi użytkownik. Dlatego zaleca się wykonanie 
próby przed właściwą aplikacją produktu.
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Przygotowanie drewna i nakładanie produktu 

Przed nałożeniem lazury drewno należy odpowiednio przygotować: 
1. Drewno musi być suche (wilgotność poniżej 18 - 20%). 
2. Należy usunąć z drewna kurz, tłuszcz, wydzieliny i inne substancje. 
3. Zaleca się przetrzeć drewno papierem ściernym zgodnie z kierunkiem włókien, aby otworzyć pory i zapewnić lepszą 

przyczepność produktu. POWIERZCHNIE PIONOWE: Ziarnistość papieru ściernego: 80. POWIERZCHNIE POZIOME: 
Ziarnistość papieru ściernego: 40/60. Nie szlifować między warstwami. 

4. Produkt gotowy do użycia. 
5. Przed użyciem energicznie zamieszać szpachelką (nie wstrząsać). 
 

Drewno nowe 
Drewno iglaste - sosna i jodła 

 Przed nałożeniem lazury drewno należy przygotować. Zobacz punkt: Przygotowanie drewna i nakładanie 
produktu. 

 Nanieść 2 warstwy produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA. Dozowanie: 100 g/m² na warstwę. Czas 
schnięcia między warstwami: 15 - 30 minut. 
 

Drewno liściaste - kasztanowiec i dąb bogate w taniny 

 Przed nałożeniem lazury drewno należy przygotować. Zobacz punkt: Przygotowanie drewna i nakładanie 
produktu. 

 Nanieść 1 warstwę produktu CEDRIA PODKŁAD BLOKUJĄCY TANINY*¹ w celu uniknięcia czarnych plam 
spowodowanych przez taniny.  

 Nanieść 1 - 2 warstwy produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA. Dozowanie: 100 g/m² na warstwę. Czas 
schnięcia między warstwami: 15 - 30 minut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe zalecenia 
 W przypadku aplikacji maszynowej należy wybrać odpowiednie szczotki w zależności od oczekiwanego wyglądu 

wykończenia i czasu schnięcia. 

 Aby uzyskać lepsze wykończenie i wzmocnić ochronę przeciwsłoneczną, można po ostatniej warstwie produktu CEDRIA 
LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA, przestrzegając czasu schnięcia, nałożyć 1 warstwę produktu CEDRIA LAZURA 
PLUS DEK MASZYNOWA BEZBARWNA. 

 W przypadku drewna daglezji lub sosny długoigielnej zawierającego wycieki żywicy lub sęki żywiczne zaleca się przed 
naniesieniem lazury przetrzeć drewno energicznie szmatką nasączoną produktem CEDRIA WOOD NET*¹. 

 Zastosowanie produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA nie koliduje z wcześniejszym lub późniejszym 
użyciem większości lazur i lakierów na bazie wody. W razie przemalowywania zaleca się dla większej pewności 
wykonanie próby. 

 Nie nakładać produktu w godzinach najbardziej intensywnego nasłonecznienia. Nadmierne nagrzanie się drewna ma 
niekorzystny wpływ na polimeryzację żywic. W razie potrzeby, aby uniknąć skutków szybkiego parowania wody, zaleca się 
podczas nanoszenia produktu zwilżać drewno niewielką ilością wody. Nie należy również nakładać produktu przy 
temperaturze poniżej 5ºC. 

 Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej. 

 Wydajność i zachowanie się produktu mogą nieznacznie się różnić w zależności od rodzaju drewna. 

 Aby zapewnić maksymalną ochronę w warunkach zewnętrznych, nie należy szlifować drewna papierem ściernym między 
warstwami.  

 Do szlifowania nie używać druciaków, wełny stalowej ani innych materiałów i narzędzi, które mogłyby pozostawić 
metalowe resztki. 

 
*¹: Zobacz kartę techniczną produktu.        


