
 

 

 
 
03-14 (nahrazuje 08-09) Prosím obraťte 
 

 

Lignovit Plus 53220 a násl. 
 

           

 

 

Popis výrobku   
 

Vodou ředitelná, tenkovrstvá lazura na dřevo pro 
průmyslové a řemeslnické použití, na bázi akrylátových a 
alkydových pryskyřičných disperzí. Dobrá odolnost vůči 
povětrnostním vlivům, stejnoměrné odbourávání při 
vystavení povětrnosti. Povrchová úprava je chránĕna proti 
modrání a napadení plísnĕmi. 
 

Zvláštní vlastnosti Velmi dobrá zpracovatelnost na vacumatu, vysoká 
pevnost v bloku. 
 

Oblasti použití Rozměrově nestálé a jen omezeně rozměrově stálé 
dřevěné dílce ve venkovní i vnitřní oblasti, jako jsou např. 
profilovaná prkna nebo části balkónů. 
Nevhodný pro přímý kontakt s potravinami a krmivy. 
Nevhodný na dřevo, které je v trvalém kontaktu se zemí 
nebo vodou.  
 

Způsob nanášení vacumat, natírání 
 

Příprava podkladu Vlhkost dřeva mezi 12 a 15 %. Použitelné ohoblované, 
obroušené nebo drsné dřevo  
 

Technologický postup Zpravidla 2 x Lignovit Plus 53220 a násl. s lehkým 
mezibrusem zrnitostí 280.  
Pokud je žádaná ochrana před modráním (B, zkouška dle 
EN 152-1), dřevokaznými houbami (P, zkouška dle EN 
113) a napadením hmyzem (Iv, zkouška dle EN 46), 
nejdříve impregnovat s Lignovit IG 53134 (množství 
nánosu u normované zkoušky 200 g/m

2
, certifkát č. 2/05) 

Volba odstínu Konečný barevný odstín závisí na odstínu lazury, 
nanášeném množství a vlastní barvě dřevěného 
podkladu. Doporučujeme zhotovení vzorku na originálním 
dřevě.  
 

Teplota zpracování a objektu  Nesmí klesnout pod + 10
0
C. 

Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují 
dobu schnutí. Zabránit přímému slunečnímu svitu 
(příliš rychlé zasychání). 
Skladovat v chladu, ale ne v mrazu. 



 
 
 
 
 
 

Pokračování Lignovit  Plus  53220 a násl. 
 

 
 

Pracovní nástroje Pracovní nástroje okamžitě po použití vyčistit vodou. 
 

Ředění Dle potřeby vodou. Výrobek je připraven ke zpracování.  
 

Doba schnutí  
(při pokojové teplotě 20°C) 
 

neulpívá prach po cca 30 minutách 
možné přebrousit po cca 3 – 4 hodinách 
možné přetřít po cca 3 – 4 hodinách  
proschlé po cca 12 hodinách 
 

Vydatnost (na jednu vrstvu) Spotřeba cca 10 m²/l popř. cca 90-120 g/m² na nános. 
Minimálně nanášené množství 200 g/m². 
 

Velikost balení 4 litry, 18 litrů 
 

Trvanlivost 
 

Minimálně 1 rok v originálním uzavřeném balení. 

Barevné odstíny 

 

Základní laky pro tónování lazurovacích a polokrycích 
odstínů přes dodávané koncentráty nebo míchací 

systém barev ADLERMix. 
W30     53220 
 
 

Bezpečnostně technické údaje  Dbát na bezpečnostní list! 
 


