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Danske Greywood
Srednjeslojna lazura na vodni osnovi.Z naravnim sivkastim
videzom lesa in UV-zaščito.

Opis izdelka

Transparentno pigmentirana, paroprepustna srednjeslojna lazura na akrilatni osnovi z dobro
UV-zaščito. Izdelana s kombinacijo visokokakovostnih pigmentov, ki posnema naravno
posivelost lesa. Ščiti les pred škodljivimi vplivi svetlobe in vremena. S konzervansom filma.

Ta izdelek je definiran kot "obdelano/tretirano blago" v skladu z Uredbo EU 528/2012 in vsebuje
naslednje biocidne učinkovine: 3-iod-2-propinilbutilkarbamat (CAS-št. 55406-53-6).

Opis

Samostojni premaz za vse lesene gradbene elemente, izpostavljene vremenu ali povišani zračni
vlagi, razred uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2, standard ÖNORM B 3802-1, kot so to na primer:
■ fasadni opaži,
■ lesene hiše,
■ zimski vrtovi,
■ balkoni.
Nosilne lesene elemente je treba predhodno obdelati z impregnacijskim sredstvom DANSKE
Imprägniergrund ali Korasit NG10.
Uporaba ni dovoljena:
Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v
neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljajte na velikih površinah v
stanovanjskih in skupnih prostorih! Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer
za tla na terasah)

Predvidena uporaba

0,75 litra, 2,5 litra, 5 litrov, 20 litrov.Pakiranje/velikost embalaže

Forest, Island, Nordic, Outback, Toskana, Tyrol po barvni karti DANSKE kot prozorni lazurni
odtenki. Barvni odtenki na barvni karti so samo informativni. Lastna barva lesa in količina
nanosa lazure vplivata na končni barvni odtenek. Priporočamo, da barvni ton preverite na
poskusni površini.

Barvni toni

Rok hrambe je vsaj 1 leto, originalno zaprto, na hladnem in suhem.
Hranite zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Skladiščenje

Delovni postopek

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne
žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah ali slabo sprijete ostanke
starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Priprava podlage

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi proizvodi.Redčenje
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Nerazredčen premaz nanesite z vseh strani s čopičem, brizganjem ali industrijskimi postopki (na
primer avtomati za vakuumski nanos, nanos z barvanjem ali brizganjem).
Prvi premaz nanesite z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Brizganje in pršenje je primerno
le v zaprtih napravah z odsesavanjem. Vmesno brušenje po prvem nanosu pride v poštev samó, če je
nujno potrebno. Zatem nanesite najmanj en ali celo dva nanosa nerazredčenega premaza.

Sestava nanosov

Oblan les: 50 do 60 ml/ m² na nanos.
Neoblan žagan les: 100 do 120 ml/ m² na nanos.

Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu vplivata na porabo/izkoristek, pa tudi na barvni
odtenek

Poraba

Največ 18 % pri ne dimenzijsko stabilnih elementih in največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih
elementih.

Pogoji pri izvedbi

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.

Informativne vrednosti veljajo za porabo 100 ml/ m², 23 °C in 50-odstotno relativno zračno
vlago: možnost prijemanja po 30 minutah, drugi nanos po vsaj 1 uri vmesnega sušenja,
možnost nalaganja v skladovnico po vsaj 8 urah sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene
skladovnice, podaljšajo interval sušenja.
Lazura DANSKE Greywood je primerna za postopek prisilnega sušenja z infrardečo svetlobo
in vročim zrakom. Po tem postopku so obdelane površine suhe in pripravljene za zlaganje v
skladovnice že po nekaj minutah.

Sušenje/interval sušenja

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočkeOrodje

Takoj po uporabi z vodo. Zberite odpadno vodo od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.Čiščenje orodja

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi
glivami modrivkami in trohnivkami s sredstvom Korasit NG10 (na vodni osnovi) ali z
impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki zaščiti les pred
lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.
Z vodo redčljiva veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi suhi premazi
lahko zlepijo pri visokih temperaturah pod obremenitvijo. Zato upoštevajte ustrezne ukrepe
pri skladiščenju ali pakiranju premazanih obdelovancev, npr. z vstavljanjem vmesnih plasti
iz papirja, plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko obstojnih elementih (oknih in zunanjih
vratih) uporabljajte samo tesnila brez mehčal in se izogibajte površin „lak na lak”.

Priprava materiala

Macesnov les je le pogojno primeren za premazovanje, najbolj primeren je smrekov in jelov
les. Z izjemo izdelka DANSKE Aqua Holzöls odsvetujemo uporabo vodnih lazur na
macesnu. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.
Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti
vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano
oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Izrazitosti težav s tem
ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbeni lokaciji/lokaciji
vgradnje premaza.
Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:
■ Če ste opustili oziroma zanemarili zaščito konstrukcijskega lesa, ni mogoče tega pozneje
nadomestiti s premazi.
■ Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno
priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu
rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na
površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
■ Fasadni opaž. raje vgradite navpično kot vodoravno.
■ Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
■ Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in
opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1.
Dodatne informacije o zaščiti lesa boste našli v kronografskem priročniku DANSKE.
Priprava podlage Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo,
smolne
žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah ali slabo sprijete ostanke
starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz

Postopek nanašanja

Napotki

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l; ta izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. -
Preprečite sproščanje v okolje. - Vsebino/embalažo odstranite po nacionalnih predpisih na
uradno deponijo.

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)
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Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite enako kot izdelek.

Odstranjevanje

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l; ta izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.Mejna EU-vrednost za vsebnost
HOS

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: 

Druge opombe

ROV 3, močno ogroža vodo

Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at


