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Techninis aprašymas 
 
 

 
 
               Produktai paviršiui 

   

impra®lan-Lasur T600 
 
 

Alyva pirminiam padengimui ir priežiūrai, skirta lauko sąlygomis naudojamai 
medienai. Lazūra vandens pagrindu. 

 
Naudojimo sritys Pirminiam lauko sąlygomis naudojamų medinių elementų 

padengimui bei jų priežiūrai. 

Savybės • lengvai dengiasi  
• greitai džiūsta 
• mažai putoja 
• atsparumas blokavimui  
• malonu liesti 
• UV apsauga 
• susidaro apsauginė plėvelė 

Sudėtis 
Alkid-akrilo derinys, vaškai, vanduo, glikolis, priedai, 
konservantai. 

Veiklioji medžiaga  

Atspalviai 0009 natur  
0210 douglasie 
0270 bangkirai 
0800 teak 
Kiti atspalviai pagal atskirą užsakymą. 
Bazinius lakus galima maišyti tarpusavyje. Sumaišytų spalvų bei 
spalvų pagal specialų užsakymą atspalvius reikia išbandyti prieš 
naudojant. Apie netinkamą atspalvį praneškite prieš padengdami 
visą paviršių. Vėliau nusiskundimai nepriimami.   

Blizgumas Matinis šilkas 

Pakuotės 20 l indas, 120 l statinė, 1000 l konteineris 
Bazinė talpa: 4,75 l indas 

Darbo metodai  Padengimas teptuku, panardinus, liejant, vakuumu 

Išeiga 60 – 80 ml / m2 vienam darbo ciklui. 
Išeiga gali skirtis priklausomai nuo paviršiaus bei padengimo 
metodo. Tikslią išeigą galima nustatyti ant bandomojo paviršiaus.  

Pagrindo paruošimas Paviršius turi būti švarus ir tvirtas. Medienos drėgnumas turėtų 
būti 12-14 %. Tropikų medieną esant reikalui prieš tai galima 
nuplauti universaliu skiedikliu.  
Papilkėjusias medienos vietas nušlifuokite iki apdirbimui tinkamo 
paviršiaus. Nušlifuokite senus dažus. Kruopščiai pašalinkite 
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paviršiaus nešvarumus ir šlifuojant atsiradusias dulkes. 
Patikrinkite senos dangos sukibimą su pagrindu. Jei prieš tai 
paviršius buvo dengtas įvairiomis medžiagomis, 
rekomenduojame išbandyti sukibimą mažame plote. 
Lauke naudojamą medieną pagal DIN 68800 reikalavimus reikia 
apsaugoti nuo pelėsių ir grybelio su gruntu impra®lan-Grund I100 
arba impra®lan-Grund G300. 
Daugiau informacijos apie pagrindo paruošimą ir konstruktyvią 
medienos apsaugą galite rasti BFS atmintinėje 18. 

Nuorodos naudojimui Prieš naudojimą gerai išmaišykite! Darbui ir džiūvimui reikalinga 
ne žemesnė nei +10ᴼ C aplinkos, dengiamo paviršiaus ir 
produkto temperatūra, tačiau netinka dirbti ir saulės kaitroje. 
Hidrofobiškumas pasireiškia tik visiškai išdžiūvus. Dengti antrą 
sluoksnį arba apdoroti paviršių reikia per 24 val. arba tik 
paveikus pirmąjį sluoksnį oro sąlygoms. Prieš tai 
rekomenduojame išbandyti sukibimą ant nedidelio paviršiaus 
ploto. 

Džiūvimo trukmė Esant +23ᴼ C ir 50 % santykinei oro drėgmei (normalios aplinkos 
sąlygos pagal DIN 50014): 
Nelimpa dulkės: maždaug po 2 val. 
Tolimesniam apdirbimui: maždaug po 4 val. 
Didesnė santykinė oro drėgmė bei žemesnė temperatūra 
prailgina džiūvimo trukmę. 

Skiedimas Jei reikia, skiedžiama vandeniu. 

Darbo priemonių 
valymas 

Darbo įrankius iš karto po naudojimo plaukite vandeniu ir muilu, 
kol jie neišdžiūvo. 

Naudojimo apribojimai Tropinė bei rauginimo medžiagomis apdorota mediena gali ilgiau 
džiūti, pakeisti spalvą arba blogiau sukibti su lazūra. Todėl 
rekomenduojame pradžioje išbandyti ant nedidelio paviršiaus 
ploto.  

LOJ kiekis (g/l) 63-73 g/l (kat. 1F/Wb): maks. 130 g/l 

CLP reglamentas impra®lan-Lasur T600 yra privalomas ženklinimas. 
Signalinis žodis: netaikoma 
Piktograma: aplinka 

H ir P taisyklės H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
P501 Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių vietinių / regioninių 
/ nacionalinių / tarptautinių taisyklių. 
Sudėtyje yra fungicidų E, OIT, 3-jodo-2-propinilbutilcarbamato, 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. 
Gali sukelti alergines reakcijas. 

Darbų sauga Produktas turi būti naudojamas, laikantis galiojančių darbo 
saugos reikalavimų. 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Neįkvėpti rūko. 
Darbo metu ir po jo būtina užtikrinti gerą ventiliaciją. 
Produkto patekus į akis arba ant odos, nedelsiant plauti 
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vandeniu. 
Profesionaliems vartotojams saugos duomenų lapai pateikiami 
pagal poreikį. 

Sandėliavimas ir 
transportavimas 

Laikyti vėsiai, tačiau saugoti nuo šalčio. Indą po naudojimo 
sandariai uždaryti. Laikyti originalioje pakuotėje taip, kad 
produktas būtų prieinamas tik kompetentingiems asmenims.  
Galiojimo laikas laikant vėsiai: žiūrėti ant pakuotės. 
Netransportuoti temperatūrai esant žemiau 0ᴼ C. 
RID / ADR: klasė: 9; numeris: 3082; pakavimo grupė: III 

Nuorodos utilizavimui impra®lan-Lasur T600 negali patekti į dirvožemį, vandens telkinius 
ar kanalizaciją. 
2 vandens pavojingumo klasė (savarankiška klasifikacija pagal 
VwVwS 4 priedą). Visiškai ištuštintos talpyklos atiduodamos 
perdirbimui. Skysti produkto likučiai perduodami dažų likučių 
surinkimo punktui. Atliekų tvarkymo kodas Nr. 08 01 11.  

Šis techninis aprašymas yra informacinio pobūdžio. Dėl daugybės galimų panaudojimo 
variantų negalima garantuoti rezultato kiekvienu konkrečiu atveju. Tai galioja ir tada, jei buvo 
suteikta konsultacija apie produkto pritaikymą ir panaudojimą. Tokios konsultacijos nėra 
įpareigojančios, jų metu perteikiama turimomis žiniomis ir patirtimi pagrįsta informacija. 
Žodiniai susitarimai ir garantijos galioja tik esant raštiškam patvirtinimui.  
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