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                   PROPER   
                                            

       Hybridní olejová lazura  
 
Proper je silikon-alkydová olejová lazura na rozpouštědlové bázi, určená 
pro venkovní transparentní impregnaci dřeva, teras či zahradního nábytku. 
 
Použité pojivo má nejvyšší známou odolnost proti UV-záření ze všech 
alkydových pryskyřic. Čínský tungový olej zase zajišťuje výborný průnik do 
dřeva a nejlepší vodoodpudivost z existujících olejů. Lazura neobsahuje 
smáčedla, což snižuje riziko průniku vlhkosti do dřeva. Použitá 

nanotechnologie zase minimalizuje možné barevné změny. Proper díky těmto nejnovějším použitým 
technologiím umožňuje napouštět i obtížně impregnovatelná dřeva – tropická, tvrdá či smolná. Lazura 
je tónovatelná transparentními minerálními pigmenty do klasických světlých i tmavých odstínů, takže 
je alternativou oproti klasickým lazurám pro nátěry dřevěných fasád. 
 
Příprava podkladu: 
Staré rozvolněné dřevo obrušte, staré nátěry odstraňte, povrch dle potřeby odmastěte. Vlhkost dřeva 
před nátěrem by neměla přesáhnout 18%. Při výskytu černých plísňových skvrn („zamodrání“) je 
nutné povrch obrousit a desinfikovat fungicidem. 
 
Aplikace: 
Nanášejte v tenkých vrstvách tvrdším štětcem, aby se nátěr dostal do dřeva. Doporučují se 2-3 vrstvy, 
vždy raději více tenkých než méně silných, s potřebným odstupem na dokonalé proschnutí. Je důležité 
napustit i praskliny a příčné řezy, neboť z těchto míst se vždy šíří poruchy. U tónované lazury každá 
další vrstva ztmavuje výsledný vzhled. Nenatírejte za horka, rychlé odpařování rozpouštědla snižuje 
penetraci barvy do dřeva. Minimální teplota pro nátěr je +8˚C. Nízké teploty prodlužují schnutí. Pozor - 
u hadrů nasáklých lazurou může dojít k jejich samovznícení. Lazura není určená k přetírání vrchními 
barvami. 
 
Technická data: 
Spotřeba 7-12 m²/l na hladkém povrchu 
Pojivo směs alkydů,silikonů a akrylátů 
Sušina 21% objemu 
Hustota 1,01 kg/l 
Viskozita 20-25 sec, DIN 4 mm 
Ředidlo V-40 nebo White Spirit 
Aplikace váleček, štětec, stříkání 
Doba schnutí suché na dotyk, přetíratelné za 6 hod., zcela proschlé za 12 

hod. (20˚C, vlhk. 85%) 
Barva bezbarvý, tónovatelný do přírodních odstínů 
Skladování 2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout 
Balení 2,7 L, 9 L 

 
Bezpečnostní opatření, údržba: 
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte 
mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, nevdechujte výpary. Při potřísnění kůže: omyjte 
vodou a mýdlem. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech.  
Hořlavá kapalina tř.3. 
EU limitní hodnota VOC kat. A(f) RNH: 700 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 700 g/l. 
 


