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Technický list 
Číslo výrobku 2234-48 

Aidol Langzeit-Lasur 

 
Lazura na dřevo s obsahem rozpouštědel v 12 různých 
barevných odstínech, také bezbarvá. 
 
 

 
 
Oblasti použití: Údaje o výrobku:
K dekorativním úpravám jehličnatého 
i listnatého dřeva, jako např. 
obednění, dřevěných obkladů, 
obložení dřevěnými deskami, 
zahradního nábytku, oken, dveří, atd. 
Rovněž pro dodatečnou barevnou 
úpravu nosných a výztuhových 
dřevěných dílů impregnovaných 
ochranným prostředkem na dřevo dle 
DIN 68 800 díl 3. 

Hustota:     asi 0,92 g/cm3  při 20 °C 
Viskozita:   asi 20 s   při 20 °C (výtokový  

pohárek 4 mm) 
Pojidlo:     alkydové pryskyřice 
Pigmentace:   světlostálé, vysoce transparentní  

pigmenty 
Zápach:   jako rozpouštědlo, po zaschnutí  

bez zápachu 
Bod vzplanutí:     cca 63 °C 
Dodání:   nádoby z bílého plechu po 0,75 l; 

2,5 l; 5 l a 20 l 
Barevný odstín:    2234 silbergrau, 2235 weiß,  

2236 hemlock, 2242 nußbaum, 
2238 eiche rustikal, 2244 teak, 
2239 eiche hell, 2240 farblos, 
2243 ebenholz, 2245 tannengrün, 
2246 kiefer, 2247 pinie/lärche, 
2248 palisander, 
2237 Sonderfarbton (min. 5 l) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti výrobku: 

Aidol Langzeit-Lasur je přípravek na 
ošetření venkovního a interiérového 
dřeva bez obsahu biocidních látek, 
vyrobená na bázi různých alkydových 
pryskyřic. Přípravek upravuje vlhkost 
a odpuzuje vodu, neloupe se a je 
pigmentován tak, aby byl odolný vůči 
působení světla a povětrnostním 
vlivům. Výrobek je zkoušen dle DIN 
EN 71-3 „Bezpečnost dětských 
hraček – migrace stanovených prvků“. 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracování: 

Natíráním nebo válečkováním. Dřevo 
musí být zbaveno prachu, nečistot, 
mastnoty a vosku. Přípustná vlhkost 
jehličnatého dřeva činí max. 15 %, u 
listnatého max. 12 %. Dřeviny s 
vysokým obsahem pryskyřice předem 
omyjte přípravkem Verdünnung V 
101. Uvolněné zbytky starých nátěrů 
odstraňte. Nátěry, které pevně drží, 
zbruste. Jehličnaté dřevo jakož i 
dřeviny náchylné k napadení houbami 
určené pro venkovní prostředí napřed 
ošetřete Aidolem HK Lasur* nebo 
Aidolem Grund/Bläuesperre*. 
Lazuru Aidol Langzeit-Lasur 
nanášejte měkkým štětcem po směru 
vláken.  
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Nejlepšího dekorativního účinku 
dosáhnete tak, když ošetřenou 
plochu cca pro 15 minutách znovu 
přetřete vymačkaným štětcem. Nátěr 
lazurou proveďte minimálně dvakrát. 
Při každém nanášení lazura ztmavne 
a zvýší se její lesk. Každý nátěr vždy 
na ošetřovaném dřevě vyzkoušejte. 
Čelní plochy řeziva chraňte proti 
nasávání vody několikerým nátěrem 
lazury Aidol Langzeit-Lasur v 
odpovídajícím barevném odstínu. 
Okna je nutné natřít třikrát. Všechny 
barevné odstíny lze navzájem 
míchat. Obsah nádoby před 
upotřebením i během práce důkladně 
protřepte nebo promíchejte. Po 
ukončení práce nádobu dobře 
zavřete. 

 
*Biocidy používejte bezpečně. 
Před použitím vždy přečíst 
označení a informaci o produktu! 
 
Upozornění: 

Přípravek Aidol Langzeit-Lasur je 
připraven k okamžitému použití. Není 
agresivní vůči kovům a sklu. Po 
zaschnutí může přijít do styku s 
umělými hmotami a živičnými 
materiály. Výrobky Aidol Langzeit-
Lasur farblos (bezbarvý) a hemlock  
nepoužívejte jako jediné prostředky 
na ochranu vnějších ploch přímo 
vystavených povětrnostním vlivům. 
 
Pracovní nářadí, čištění: 

Pracovní nářadí vyčistěte okamžitě 
po použití ředidlem V 101. Zbytky po 
čištění řádně zneškodněte. 
 
Schnutí: 

Při 20 °C a 65% relativní vzdušné 
vlhkosti ca. 12 hodin. Při nižších 
teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti se 
doba schnutí prodlužuje. 
 
 
 

Ředění: 

V případě potřeby ředidlem V 101. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
nádoby z bílého plechu 0,75l, 2,5l, 5l, 
10l, a 20l 
 
Spotřeba: 
1. nátěr: cca 100 ml /m2

2. nátěr: cca   60 ml/m2

 
Skladovatelnost:   
v původních uzavřených nádobách v 
chladu a suchu. Od data výroby 
spotřebujte do 5 let. 
 
Složení: 

Typ výrobku: lazura na dřevo 
Obsahuje alkydovou pryskyřici, 
alifatické a aromatické 
uhlovodíky,anorganické pigmenty, 
aditiva 
 
Obsah VOC: 

EU-mezní hodnota pro výrobek 
(Kat/Ae): 400 g/l(2010). Tento 
výrobek obsahuje max. 399 g/l VOC 
 
Bezpečnost: 

Informace o nebezpečí: 
Opakovaná expozice může způsobit 
vysušení nebo popraskání pokožky. 

 
Bezpečnostní pokyny: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Uchovávejte odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a 
nekuřte při používání. Nevdechujte 
páry/plyny/aerosoly. Zamezte styku 
s kůží. Používejte vhodný ochranný 
oděv a ochranné rukavice. Při požití 
nevyvolávejte zvracení: okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte  
tento obal nebo označení.    
 
Obsahuje: kobalt, 2-butanonoxim. 
Může způsobit alergické reakce. 
 
Kód produktu:  M-KH 03 
 
Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuálním bezpečnostním listě. 
 
 
 
 
 

 
Ekologie: 

Výrobek se nesmí dostat do vodních 
toků, odpadních vod nebo do půdy. 
Nebezpečný pro vodní prostředí. 
WGK 2 
 
Likvidace: 

Tekuté zbytky odevzdejte do sběru 
starých barev. K recyklaci předávejte 
pouze obaly bez zbytků. 
 
Označení: 

Klasifikace dle vyhl. 232/2004 Sb.:
          -/- 
Informace pro přepravu: 
          -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či 
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost.12/09 
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