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Informace o výrobku 
 

Popis Olejová lazura 

Charakteristika Impregnační, kolorovaná olejová lazura pro ošetřování dřeva na bázi přírodního lněného 
oleje, která se velmi snadno nanáší. Přípravek dobře penetruje a chrání dřevo před 
působením nepříznivých povětrnostních podmínek. Reguluje vlhkost a umožňuje dřevu 
volně dýchat. Obsažený lněný olej vytváří hladký, hedvábný a na dotek příjemný 
povrch, zdůrazňující přirozenou strukturu dřeva. Při renovaci dřevo nevyžaduje 
předchozí broušení nebo odstranění staré vrstvy. Produkt lze kombinovat s alkydovými 
barvami řady Koopmans. Ideální na terasová prkna a zahradní architekturu z tvrdých  
i měkkých dřevin nebo na zahradní nábytek z exotického dřeva. 

Výhody 
 

intenzivní ochrana 
hluboká penetrace 
snadno se nanáší 
šetrný k životnímu prostředí 
odolává povětrnostním podmínkám 
zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva 
při použití spolu s chemickým biocidním ošetřením velmi účinné proti biodegradaci 

Použití terasová prkna 
zahradní architektura  
zahradní nábytek z exotického dřeva 

Barva bezbarvý s UV filtrem, 11 transparentních odstínů, 7 šedých odstínů 
informace o aktuálních odstínech najdete v aktuálním ceníku, katalozích / letácích 

Balení 0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l 
informace o aktuálních velikostech balení jsou dostupné v ceníku, katalozích, letácích 

Vlastností výrobku 
 

Složení na bázi přírodního lněného oleje 

Hustota (při 20 °C) asi 0,87 kg/l 
 

Doba schnutí asi 24 hodin 
doba schnutí a možnost nanášení další vrstvy velmi závisí na druhu a opracování 
dřeva a podmínkách při aplikaci 

Další vrstvu lze nanášet 
 

asi po 4 – 6 hodinách 

Vzhled matný 
 

Obsah pevných látek asi 45 % obj.  

Spotřeba 10 – 15 m2 /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení 
 

Použití výrobku 
 

Způsob použití štětec, měkký hadřík, ponořování 
 

Pracovní postup Povrch dřeva by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální obsah vlhkosti 
dřeva nesmí překročit 18 %. Zašedlé dřevo je potřeba očistit vhodným přípravkem 
(doporučuje se použít HOUTCLEANER), který odstraní také řasy, mech a jiné nečistoty.  
Dřevo použité v exteriéru vystavené biotickým škůdcům (dřevokazné houby  
a dřevokazný hmyz), by se mělo nejdříve ošetřit Technickou impregnací řady 
Koopmans. Před použitím výrobek dobře promíchejte a zkontrolujte barevný odstín. 
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Lazura je vhodná také na dřevo ošetřené tlakovou impregnací. Takový povrch by měl 
být přebroušen.  Na připravený podklad nanášejte v jedné nebo dvou vrstvách 
v závislosti na savosti a druhu dřeva. Jednotlivé nátěry nechejte zaschnout 12 – 24 
hodin. Přebytečnou lazuru je nutné odstranit do 20 minut od nanesení vrstvy. Nanáší se 
štětcem nebo bavlněným hadříkem. Je vhodná také pro nanášení ponořováním.     
V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo 
zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na www.koopmans.pl. 

Doporučení Výrobek je připraven k použití, neředí se. 
Nemíchejte s jinými výrobky. 
Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti 
vzduchu vyšší než 85 %. 
Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo 
lakovým benzínem. 
Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě 
vyšší než 5 °C). 
Datum spotřeby je uvedeno na obalu (měsíc / rok). 

Bezpečnostní pokyny Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice. 
Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle. 

Další informace 
 

Atesty, certifikáty, 
dokumentace 

Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce. 

Dodatečná upozornění Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku 
získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití 
produktu. 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků  
a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) 
P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění 
změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže 
převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme 
výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 

Číslo TL 6 

Verze TL 4 

Datum aktualizace 17. 01. 2022 

Distributor: METRUM s.r.o. 
gen. Štefánika 1638 
750 02 Přerov  
tel 581 728 228 
www.metrum.cz 
 

 


