
Kiefer / Pin (480) Lärche / Larice (481) Eiche hell /  
Stejar deschis (482)

Eiche antik /  
Stejar antic (483)

Teak / Tek (484) Nussbaum / Nuc (485)

Wenge / Wenge (486) Palisander / Palisandru (487) Ebenholz / Abanos (488)

Paletar de culori

Lazură de lemn precolorată 
- pentru interior și exterior -

SC Naturalpaint SRL

Tel:   0266 243 041
Mob: 0751 225 311

www.naturalpaint.ro

Lazură de lemn pe bază de uleiuri naturale și pigmenți rezistenți la 
UV, cu capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă.

Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.



Lazură de lemn precolorată 
- pentru interior și exterior -

Descriere generală
Lazuri pentru lemn, gata de prelucrare în 9 nuanţe cla-
sice de lemn: Pin, Larice, Stejar deschis, Stejar antic, 
Teak, Nuc, Wenge, Palisandru, Abanos.
Lazura este potrivită pentru toate tipurile de lemn din 
zonele exterioare: grinzi cu zăbrele, ferestre, faţade 
de lemn, garduri, mobilier de grădină, jucării, pergole, 
uşi şi porţi; iar în interior: pentru mobilier, ferestre, uşi, 
balustrade, jucării. 
În zonele interioare se recomandă aplicarea unui strat 
de vopsea, în timp ce în zonele exterioare cel puţin 
două straturi.
Vopselele sunt miscibile între ele după plac, astfel încât 
se poate obţine o diversitate de nuanţe intermediare.
Lazurile pentru lemn KREIDEZEIT protejează lemnul 
Dvs. de intemperii, umezeală, impurităţi şi decolorările 
în gri. Prin utilizarea unor pigmenţi de pământ de înaltă 
calitate, expresivi şi absolut rezistenţi la lumină se va 
obţine o nuanţare cromatică estetică a texturii naturale 
a lemnului.
Lazurile pentru lemn KREIDEZEIT nu se exfoliază, nu 

-
du-se treptat.  Nu necesită prea multă întreţinere, ci 
doar o simplă spălare şi revopsire. 

Declarația completă a ingredientelor  
Ulei de in, ulei de lemn polimerizat, ulei de in 
polimerizat, ulei din balsam de terpentină, colofoniu de 

argilă uscată, acid silicic, sicativ fără plumb. 

Condiţii de prelucrare  
-

gresat, neutru din punct de vedere chimic şi absorbant.  
Temperatura minimă de prelucrare şi de uscare este de  
12 grade C, timp de cel puţin 24 de ore.

Lucrări pregătitoare  
Se îndepărtează straturile vechi de vopsea pe bază 
de răşină alchidică respectiv acrilică precum şi pungile 
de răşină. Suprafeţele de lemn se şlefuiesc în direcţia 

se rotunjesc.

Prelucrare   
Lazurile pentru lemn trebuie bine agitate înainte de 
aplicare şi din când în când şi în timpul aplicării. 
Substanţa nediluată se va aplica uniform pe suprafaţa 

surplusurilor sau în caz de nevoie acestea trebuie 
întinse. Toate straturile trebuie aplicate doar după us-
carea completă a stratului anterior. În timpul prelucrării 
trebuie respectate toate regulile generale ale meseriei.

Unelte adecvate  
Pensulă, rolă, burete, pistol de vopsit.
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Structura stratului în zonele exterioare
(1) Grunduire: Cu Ulei de grunduit KREIDEZEIT (nr. 
art. 300-304), recomandat doar la specii lemnoase cu 
capacitate mare de absorbţie.
(2) Aplicarea lazurii pentru lemn: Se recomandă 
aplicarea a cel puţin două straturi.  

Structura stratului în zonele interioare
(1) Grunduire: cu Ulei de grunduit din gama 
KREIDEZEIT (nr. art. 300-304), necesar doar la specii 
lemnoase cu capacitate mare de absorbţie. 
(2) Aplicarea lazurii pentru lemn: Se recomandă 
aplicarea a cel puţin unui strat. Pentru evitarea obţinerii 
unei suprafeţe lipicioase, la cca. 20 de minute după 
aplicarea lazurii suprafaţa se va șterge cu o lavetă 
uscată în scopul îndepărtării surplusurilor.
(3) Aplicarea pe părţile interoare ale ferestrelor: 
Pe părţile interioare ale ferestrelor straturile se vor 
aplica la fel ca pe părţile exterioare. În caz ideal, stratul 

(pierderi prin difuzie). În acest scop, lazura poate să 
conţină 20% de ulei pe bază de răşină (nr. art 341).

Renovare  
Renovarea se face în funcţie de necesităţi, adică atunci 
când lazura pentru lemn îşi pierde luciul  din cauza 
degradării, căpătând un aspect mat/uscat. 
Degradarea depinde în mod direct de intensitatea 
expunerii, ceea ce înseamnă că nu există intervale pre-

 

adaos de săpun de Marsilia (art. nr. 220-223), iar după 
uscare – în funcţie de starea lor – se vor vopsi cu 
lazură de lemn precolorată sau incoloră.

Timp de uscare  
Se usucă şi este gata de revopsire cel mai devreme 
după  cca. 24 ore, la temperatura de 20 grade C. 
Umezeala înaltă a aerului, straturile suport cu conţinut 
de tananţi (lemnul de stejar) şi temperaturile scăzute  
încetinesc procesul de uscare. 
 
Consum 
Cca. 50-100 ml/ m2 pe strat la suprafeţe lemnoase 
netede, şlefuite. Pe suprafeţele lemnoase netratate şi 
cu o capacitate mare de absorbţie se va calcula cu un 

determinate la faţa locului.

Dimensiunile ambalajelor
Recipient de 0,75 L pentru aproximativ 12 mp/strat și 
recipient de 2,50 L care acoperă cca. 40 mp/strat.

Depozitare  
Depozitată într-un loc ferit de îngheţ şi în ambalaje 
închise ermetic, lazura pentru lemn are o perioadă de 
valabilitate de cel puţin  2 ani. În caz de depozitare de 
lungă durată se recomandă amestecarea respectiv 
agitarea ocazională a conţinutului ambalajului.

indicațiile de siguranță! 


