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BORI lakier lazurowy UV extra                
  
ZASTOSOWANIE  

Do bezbarwnej ochrony i dekoracji drewna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń: okien,  
drzwi, żaluzji, ogrodzenia, domków z bali, boazerii i okładzin, altanek, mebli  
ogrodowych… 

WŁAŚCIWOŚCI  
 przezroczysta powłoka podkreśla naturalny wygląd drewna  
 ochrona drewna przed szkodliwym promieniowaniem UV 
 specjalne dodatki przeciw szarzeniu drewna 
 bogata warstwa powłoki z jedwabistym połyskiem   
 zawiera wosk który zwiększa wodoodporność powłoki   
 zapobiega pęcznieniu i kurczeniu drewna pod wpływem warunków zewnętrznych  
 elastyczność – ochronna warstwa nie ulega łuszczeniu się oraz nie pęka   

 
OPIS PRODUKTU 
SKŁAD  spoiwo alkidowe, rozpuszczalnik, woski, UV absorber 
ODCIEŃ bezbarwna 
POŁYSK  jedwabisty połysk 
GĘSTOŚĆ  0.91 g / ml   
ROZCIEŃCZANIE  produkt gotowy do użycia 
EU LZO limity IIA(e), 400 g/l (2010); produkt zawiera: max. 390 g/l 
OPAKOWANIE  0.75 l, 2.5 l 

PRZYDATNY DO UŻYCIA  oryginalnie zamknięty oraz przechowywany w zalecany sposób (temp. od +5°C do 
+35°C, suche pomieszczenie) produkt można użyć do daty umieszczonej na opakowaniu.  

    
DANE TECHNICZNE 
SPOSOBY  NAŁOŻENIA rozcieńczanie lepkość  dysza  ciśnienie  
pędzel, wałek / /   
WARUNKI PRACY temp. farby, powietrza oraz podłoża minimalnie +5°C 

SUSZENIE (T = +20°C, 
wilgotność względna 65%) 

powłoka sucha na pył około 3 godz.,  
powłoka sucha na dotyk około 6 godz.,  
przerwy między nakładaniem 24 godz.   
W warunkach niższej temp. i wyższej wilgotności  względny czas suszenia ulega 
przedłużeniu.   

WYDAJNOŚĆ 
12 – 14 m

2 
/ 1 l przy jednorazowym nałożeniu. 

Rzeczywiste zużycie zależy od stopnia obróbki oraz rodzaju drewna jak również sposobu 
nałożenia.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI przy pomocy TESSAROL rozcieńczalnik 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Nowe drewno  
Wilgotność w przypadku drzew iglastych nie może przekroczyć 15%, a przy liściastych rodzajach drzew 12%. Suche podłoże 
przeszlifować i oczyścić, a z pomocą NITRO rozcieńczalnika usunąć wosk, żywice oraz tłuszcz.  
Odnowa starych powłok 
Nieuszkodzoną powłokę oczyścić oraz przeszlifować, a uszkodzoną powłokę usunąć w całości.  
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SYSTEMY MALOWANIA  

PODŁOŻE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA IMPREGNACJA NAWIERZCHNIOWA 
POWŁOKA 

  
  

NOWE 
DREWNO 

na zewnątrz 

szlifowanie, 
usuwanie nieczystości 

1x BORI cienkowarstwowa 
lazura z biocydem 

3x BORI lakier lazurowy 
UV extra 

wewnątrz  1-2x BORI lakier lazurowy 
UV extra 

wewnątrz 
– drewno 

narażone na 
wilgoć 

1x BORI cienkowarstwowa 
lazura z biocydem 

1-2x BORI lakier lazurowy 
UV extra 

STARA 
POWŁOKA 

  
  
 
 

na zewnątrz 
czyszczenie i szlifowanie oraz 
usuwanie uszkodzonej powłoki 

 2 x BORI lakier lazurowy 
UV extra 

wewnątrz  1-2 BORI lakier lazurowy 
UV extra 

UWAGA 
 Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać.  
 Otrzyma się lepszy wygląd jeśli pomiędzy nakładaniem kolejnej powłoki lekko  

przetrze się poprzednią powłokę papierem ściernym o odpowiedniej grubości i oczyści  
z kurzu.  

 Nie zaleca się używania BORI lakier lazurowy UV extra na ciemne podłoża ponieważ  
uzyska się mleczny wygląd powłoki.  

 
 
 


