Technický list: GekkkoSOL

GekkkoSOL lazura

Informace o výrobku
138, 139

GekkkoSOL Lasur

Všeobecně:
Lazura GekkkoSOL je bezbarvé pojivo pro barevné, nikoli
krycí, nátěry na křemičitanové bázi, např. lazury na zdi,
stírací, tupovací a štukovaní techniky. Je také vhodná jako
nežloutnoucí a maximálně difusní lazurový nátěr na
nenamáhané dřevěné povrchy (stropní panely, trámy).
Je možné jej dobarvit všemi zemními a minerálními pigmenty.
Použití:
Vhodné ke zpracování na všech GekkkoSOL barvách a na
neošetřeném, savém dřevě. Použití pouze v interiéru, také
ve vlhkých místnostech.
Je to vhodný prostředek na hliněné plochy, beton, na
Kaseinové mramorové barvy, omítky apod Při velkoplošné
aplikaci na dřevo je zapotřebí zřídit zkušební plochy, na
kterých se odzkouší eventuální zabarvení. Dřevo může podle
druhu měnit svůj přírodní barevný tón.
Pro všechna ostatní použití a základy je GekkkoSOL
lazura nevhodná.
-

Vlastnosti:
pevné, bezbarvé lazurové pojivo s možností dotónování
minerální
matné, při jednorázovém použití
nežloutnoucí
vodou ředitelné
bez zápachu
rychleschnoucí, možné až 3 lazurovací nátěry za den
vysoce difusní
odolná odstřikované vodě
na dřevě nezápalné
lehce brousitelné

Složení:
vodní sklo, křemíkové minerály, soda, voda, xanthan,
celulóza, konzervační prostředek pro citrusové plody
Přípravné práce:
Povrch zbavit prachu a špíny. Před nátěrem provést zkoušku
savosti vodou. Hoblované dřevo vypadá lépe, když se před
lazurovacím nátěrem nejprve lehce zbrousí po směru let
dřeva (zrnitost brusného papíru P-100 až P 120).
Ředění:
Pro lazurování na GekkkoSOL barvách naředíme
GekkkoSOL lazuru v poměru 1 : 2 tzn. 1 díl lazury
GekkkoSOL a 2 díly vody. Pro lazurování dřevěných povrchů
se používá lazura GekkkoSOL neředěná. U velmi savého
dřeva ředíme max. 20% vody.
Lazura GekkkoSOL může být nanášena štětkou nebo
houbou, stíráním, štětcem, tupováním.
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Zpracování:
Na GekkkoSOL barvách:
Lazura GekkkoSOL může být nanášena štětkou nebo
houbou, stíráním, štětcem, tupováním; ne rolováním.
Na dřevě:
Měkkým lakovacím nebo lazurovacím štětcem s přírodními
štětinami naneseme jemným tlakem několikerými tahy do
různých směrů. Poté rozetřeme jedním směrem. Po prvním
nátěru může být nutné břebroušení (zrnitost P 120).
Tónování:
Tónování může být provedeno všemi minerálními pigmenty
firmy Kreidezeit. Neředěnou GekkkoSOL lazuru je možno
tónovat max. 200 g pigmentu na 1 litr lazury. Ředěnou
GekkkoSOL lazuru je možno tónovat max. 75 g pigmentu na
1 litr ředěné lazury.
Přídavek pigmentů může zkrátit dobu skladovatelnosti.
Směsi barev musí být zpracovány do 3 dnů.
Tónováním titanově bílým pigmentem (produkt č. 859; 100 –
200 g pigmentu na 1 litr GekkkoSOL lazury) vytvoříme
matný, vápenný vzhled.
Povrchová ochrana dřeva:
Na dřevě slouží GekkkoSOL lazura výhradně jako
dekorativní povrchová úprava. Není ochrannou ani náhradou
za oleje či laky.
Na namáhaných místech můžeme GekkkoSOL lazuru chránit
např.:
-

Carnabovou voskovou emulzí: bez zápachu, bez
emisí, nehořlavá, nežloutnoucí, sametová, dobře se
hodí např. pro dřevěná obložení v dosahové oblasti.
Saflorovým voskem: nežloutnoucí, zesiluje barevnou
hloubku pigmentů, odpuzuje prach a vodu, dobře se
hodí např. pro nábytek.
Tvrdým olejem – pure solid - : medové tónování,
nehořlavý, zesiluje barevnou hloubku pigmentů,
odpuzuje prach a vodu, pevné, odolné proti ochození,
dobře se hodí pro podlahy a pracovní plochy.

Počet nátěrů:
Na GekkkoSOL barvy může být naneseno max. 5 vrstev
(ředění 1:2), na dřevo max. 2 vrstvy (neředěno).
Více vrstev může vést jak k silnému lesku, tak k trhání a
odlupování.
Jednovrstvé lazurovací nátěry zasychají matně.
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Renovace/odstranění:
Renovace na dřevě:
GekkkoSOL lazura je přetíratelná všemi Kreidezeit olejovými
barvami, olejovými lazurami a vosky. Alternativně může být
GekkkoSOL lazura lehce odstraněna broušením. Maximální
počet nátěrů – tři nátěry.
Renovace na GekkkoSOL barvách:
GekkkoSOL lazura je přetiratelná všemi Kreidezeit barvami
na zeď. Po dosažení max. počtu 5 lazurových nátěrů mají být
tyto obecně odstraněny.
Lazurování dřevěné podlahy:
Lazurování dřevěných podlah barevnými oleji a barevnými
pryskyřičnými lazurami je řemeslnicky velmi náročná práce,
která by právě u větších ploch, vzhledem k jejich
rovnoměrnému vzhledu, měla být provedena odborníkem.
Chyby při zpracování je možno odstranit pouze náročným
broušením. Dodatečné opravy jsou velmi obtížné.
GekkkoSOL lazura nicméně nabízí i domácím kutilům
možnost dosáhnout dobrých výsledků.
Dřevo je třeba zbrousit jednolitě a přesně ve směru vláken
(zrnitost brusného papíru P-100 až P 120).
„Sesmeknutí“, jednotlivé šikmé brusy a škrábance budou při
barevném lazurování velmi viditelné. Po odstranění prachu
neředěnou GekkkoSOL lazuru s pigmenty rovnoměrně
rozetřeme štětcem nebo rozmasírujeme houbičkou ve směru
vláken a necháme zaschnout. Chybná místa mohou být
opravena zředěnou barevnou lazurou. Příliš barvy na
některých místech je možno mírně redukovat přebroušením,
nebo úplně odstranit broušením, bez toho, aby bylo
zbroušeno i dřevo.
Poté ošetřit Tvrdým olejem, při tom dbát pokynů pro ten daný
přípravek.

Nakládání se zbytky:
Produkt nelít do odpadu. Vyschlé zbytky mohou být přidány
do domácího odpadu.
Označení nebezpečnosti :
Odpadá.
Upozornění:
Během práce chraňte oči a kůži (ochranné brýle a rukavice).
Při kontaktu s očima popř. kůží vypláchněte kontaktovaná
místa větším množstvím vody a případně navštivte lékaře.
Nenatíraná místa chraňte před stříkanci, případně je ihned
odstraňte vodou (nebezpečí nevratných skvrn). Mohou se
vyskytnout alergie na přírodní látky.
Nenechávat v dosahu dětí!
Před velkoplošným použitím je třeba, kvůli eventuelní změně
barvy, na dřevném podkladě zřídit zkušební místa.
Podle druhu dřeva a okolních podmínek (např. dopad světla),
může u dřeva i dodatečně dojít ke změně barvy.
Toto je podmíněno přírodou, není to chyba GekkkoSOL
lazury.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám
předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům
životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být
vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých
doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda
je vhodný na účel použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácejí texty svou platnost.
Nejnovější informace o produktu jsou k dispozici na internetu
www.kreidezeit.cz nebo přímo u firmy Kreidezeit.
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Spotřeba:
Ředící poměr 1 : 2 ( lazury na stěny)
1 litr lazury Gekkkosol (tomu odpovídají 3 litry rozředěné
lazury) odpovídá cca 30 m2 nátěru na hladkém základě.
Neředěno (lazura na dřevo)
1 litr lazury Gekkkosol odpovídá cca 10 m2 nátěru na hladkém
základě.
Velikost balení:
Výrobek č. 138 1 litr
Výrobek č. 139 5 litrů
Ceny dle platného sazebníku.
Čištění pracovních pomůcek:
Ihned po upotřebení vodou.
Skladování:
V nemrznoucím prostředí, vzduchotěsně uzavřeno je možno
skladovat několik měsíců.
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