
 Technický list BW3310 
 

HOLZWACHS LASUR             
  vosková lazura     3310, 3320, 3330, 3340 
 
 
Popis Exteriérová i interiérová vosková povrchová úprava dřeva na bázi speciálních přírodních vosků a pryskyřic. Proniká do 

hloubky dřeva, zvýrazní jeho strukturu a kresbu. Upravený povrch dřeva působí velmi přirozeně. Vosková lazura obsahuje 
také UV filtry, které chrání dřevo proti atmosférickým vlivům. Její přirozená hustota usnadňuje natírání štětcem. Ideální na 
podkrovní nosníky, trámy, dveře, okna apod. 

 
 
Způsob použití Výrobek je připraven k použití, doporučuje se aplikace štětcem (první nátěr vždy) na čisté a suché povrchy. U povrchů v 

exteriéru aplikovat minimálně ve 2 vrstvách v odstupech alespoň 8 hodin, celkové zaschnutí je za 24 hodin. Před dalším  
nátěrem se doporučuje povrch dřeva vždy lehce přebrousit. 

 
 
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Konzistence     kapalina 
 -  Barva      bezbarvý 
 -  Zápach      charakteristický 
 - Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědle 
 -  Měrná hmotnost     0,82 Kg/l 
 -  Ředění      produktovou řadou Solvoil 
 -  Destilační interval     155-185 °C 
 -  Bod varu      > 40 °C 
 -  Bod vzplanutí     < 21 °C 
 -  Teplota vznícení     > 340 °C 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010):  434 g/l  
 

     
Aplikace Štětec 

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C 

Vydatnost  8 - 12  m2/l  

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt, 23Lt  

 
 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. 
Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo 
dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.  

 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

R10 Hořlavý; S2  Uchovávejte mimo dosah dětí; S43 V případě požáru použijte CO2, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu;                 
S46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění.  
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.   
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11                                                kód odpadu  08 01 12 
Kovové obaly       kód odpadu  15 01 04 
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