
LASURE 
MICROPOREUSE 
Ultra Longue Durée 
AQUARÉTHANE®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ρητίνες σε υδαρή φάση υψηλής αντοχής.
• Σύνθεση σε διάφανο τζελ.
• Άοσμο.
• Εξαιρετική μακροζωία.
• Μικροπορώδες, αδιάβροχο.
• Πολύ γρήγορο στέγνωμα και σκλήρυνση.
• Υψηλή προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες.
• Υπογραμμίζει τη φυσική απόχρωση και την ομορφιά του ξύλου.
• Συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
• Το Lasure Microporeuse AQUARÉTHANE® Syntilor χαρίζει μακροχρόνια

ομορφιά και προστασία στις εξωτερικές και εσωτερικές ξυλοκατασκευές και
προστατεύει το περιβάλλον (Ποιότητα με πιστοποίηση CTBA MQ 177: προστασία
από τις κλιματικές επιθέσεις, ασφάλεια κατά τη χρήση).

• Υψηλής ποιότητα, αυτό το λαζούρ προστατεύει και διακοσμεί τα ξύλα από όλα τα
είδη δέντρων (ρητινώδη, φελλώδη και εξωτικά) που έχουν υποστεί την κατάλληλη
προετοιμασία, καινούρια ή παλιά.

• Ωστόσο, η διάρκεια ζωής σε ξύλα που εμποτίζονται δύσκολα όπως η Δρυς, το Red
cedar, το Iroko είναι μειωμένη.

• Η μικροπορώδης σύστασή του όπως και η σατινέ όψη μακράς διάρκειας το κάνουν
ιδανικό προϊόν για παραθυρόφυλλα, πόρτες και έπιπλα κήπου.

• Άχρωμο και 10 αποχρώσεις ξύλου: Δρυς φυσικό, Δρυς ανοικτό, Δρυς χρυσαφί,
Δρυς μέτριο, Δρυς σκούρο, Δρυς ρουστίκ, Κερασιά, Ακαζού, Τικ, Hêtre.

• 11 αποχρώσεις χρωμάτων: Άσπρο, Μπλε γαλάζιο, Μπλε ωκεανού, Μπλε
λεβάντα, Μπλε σκούρο, Πράσινο Προβηγκίας, Λαδί, Πράσινο Πυρηναίων, Πράσινο
παλ, Πράσινο οτοκλάβ, Κόκκινο Πυρηναίων, Μαύρο.

• Συσκευασίες: ¾L, 2,5L, 5L και 10L

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
• Εφαρμογή σε παλιά ή καινούργια ξύλα, υγιή, καθαρά μη λιπαρά και στεγνά, που

έχουν προετοιμαστεί με τον κατάλληλο τρόπο.
• Εξαλείψτε αν χρειάζεται τα παλιά τελειώματα (ραγισμένα χρώματα και βερνίκια,

λάδια, κ.τ.λ. (χρησιμοποιήστε το Décapant Spécial Bois Chrono® Syntilor) ή τα
ίχνη ρητινών (καθαρίστε με ακετόνη).

• Σε μολυσμένα ξύλα: ξύστε, καθαρίστε και μετά πασαλείψτε άφθονα με το προϊόν
Traitement T.E. Aquaréthane® Syntilor. Αφήστε να στεγνώσει 48 ώρες
τουλάχιστον πριν εφαρμόσετε το λαζούρ.

• Το θάμπωμα ενός πολύ λείου ξύλου διευκολύνει την εισχώρηση του προϊόντος.
Τρίψτε επιμελώς με ένα γυαλόχαρτο (με κόκκο 80 π.χ.), για μια καλύτερη
προετοιμασία «ανοίγοντας» τους πόρους του ξύλου.

.../... 

ΜΑΡΚΑ NF 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
CTBA, MQ 177 
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ΕΩΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

• Χρησιμοποιείτε το σε φυσιολογικές συνθήκες. Μην εφαρμόζετε σε ξύλο του οποίου η υγρασία είναι ανώτερη του 10% ή του 
οποίου η υγρασία μεταβάλλεται σημαντικά. 

• Δεν χρειάζεται καμία διάλυση σε κανονικές συνθήκες (μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία πάνω από 12°C). 
• Εφαρμόστε το Lasure Microporeuse AQUARÉTHANE® με πινέλο ή βούρτσα, σε δύο ή τρεις ομοιόμορφες και καλά 

"γεμισμένες" στρώσεις, με τη φορά των ινών ξύλου, χωρίς να ξεπεράσετε τις 48 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων. 
• Τρίψτε ελαφρά την πρώτη στρώση με ένα λεπτό γυαλόχαρτο για να απαλείψετε τις ανώμαλες επιφάνειες του ξύλου. 
• Σε κάθετες επιφάνειες ξύλου και σε περίπτωση Νότιας ή Δυτικής έκθεσης, εφαρμόστε 3 στρώσεις.  
• Μην εφαρμόζετε πάνω σε Red Cedar. 
Σημ.: σε εξωτερικούς χώρους, το άχρωμο χρησιμοποιείται για ανακαίνιση ή σε ήδη βαμμένα ξύλα. 
 
Συμβουλή του Επαγγελματία: σε όλες τις περιπτώσεις τρίψτε ελαφρά μεταξύ των στρώσεων (λεπτό γυαλόχαρτο) για να 
εξουδετερώσετε τις μικροατέλειες του ξύλου και να αποκτήσετε μια όμορφη όψη. 
 
*Έως 8 έτη κρατήματος σε εξωτερική χρήση:  
Επιφάνειες: καινούρια ξύλα, σε 3 στρώσεις, εξαιρουμένων των λίγο εμποτιζόμενων ξύλων όπως η Δρυς, το Red Cedar, το 
                            Ιρόκο. 
                     Παλιά ή ανακαινιζόμενα ξύλα: υγιή, καθαρά, στεγνά και μη λιπαρά. 
Έκθεση:  Σε κάθετες και οριζόντιες ξύλινες επιφάνειες μόνο. Σε περίπτωση Νότιας ή Δυτικής έκθεσης, εφαρμόστε 
                            σε 3 στρώσεις. 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: 
Ας προστατεύσουμε το 
περιβάλλον: 

• Στύψτε επιμελώς τις βούρτσες μετά την εφαρμογή και σκουπίστε καλά. 
• Ξεβγάλετε με πολύ λίγο νερό μετά την εφαρμογή; αφήστε αυτό το νερό να 

εξατμιστεί. 
• Το στεγνό κατάλοιπο μπορεί να απορριφθεί κανονικά στον κάδο σκουπιδιών. 
• Κλείνετε καλά τη συσκευασία μετά τη χρήση. 
• Μην πετάτε τα κατάλοιπα στους υπονόμους. 

 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

 
• Συνηθισμένη ανακαίνιση ή εφαρμογή πάνω σε λαζούρ που δεν έχει φθαρεί: αφού ξεσκονίσετε εφαρμόστε μια στρώση 

Lasure Microporeuse Aquaréthane®. Το άχρωμο λαζούρ προστατεύει το ξύλο χωρίς να το σκουραίνει. 
• Καθυστερημένη ανακαίνιση: ξύστε καλά τις επεξεργαζόμενες επιφάνειες, ξεσκονίστε και εφαρμόστε 2 στρώσεις λαζούρ. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 
 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ: 
10 M²/L ΠΕΡΙΠΟΥ. 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 
30 ΛΕΠΤΑ 

 
ΠΙΝΕΛΟ 

 
ΒΟΥΡΤΣΑ 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΝΕΡΟ 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ 

ΛΕΙΑΝΣΗ και 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ:  

2h 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Λαζούρ προστασίας και διακόσμησης του ξύλου εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης. 
Τζελ  ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
10 έως 12 m² το λίτρο ανά στρώση. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Άοσμο. ΟΣΜΗ 
Τα Τεχνικά Δελτία Ασφαλείας διατίθενται ύστερα από απλή αίτηση προς τις Τεχνικές 
μας Υπηρεσίες. 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1900 – 2100 centipoises περίπου. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ στους 20°C (ιξωδόμετρο με περιστρεφόμενο σώμα 
BROOKFIELD) 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΛΕΙΑΝΣΗ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

30 λεπτά περίπου, στους 20°C ; 
3 ώρες σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. 
Με νερό, αμέσως μετά τη χρήση. (βλ.§ "Ας προστατεύσουμε το περιβάλλον") ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Να προστατεύεται από τον πάγο. Διατηρείται στη συσκευασία προέλευσης 
επιμελώς κλεισμένη. 
Μη εύφλεκτο. 
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία κάτω από 12°C. Μην πετάτε τα υπολείμματα 
στους υπονόμους. Κρατάτε το μακριά από παιδιά. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΟΟ Ευρωπαϊκή Οριακή Τιμή Συμπύκνωσης σε Πτητικές Οργανικές Ουσίες γι’ αυτό το 
προϊόν (κατ. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). 
Αυτό το προϊόν περιέχει το μέγιστο 0 g/l ΠΟΟ 

 
Προσωρινό Τεχνικό Δελτίο. 

Ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Σχεδιασμός, ολοκλήρωση και παραγωγή στη Γαλλία. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό δελτίο δίνονται με καλή πίστη και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. 

Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση ούτε ανάληψη ευθύνης εκ μέρους μας για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων μας. 
 

www.kipogeorgiki.gr




