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GekkkoSOL Lazúra
GekkkoSOL Lasur

Všeobecne:

Zloženie:

GekkkoSOL lazúra je bezfarebné spojivo na
farebné, nekryjúce nátery na silikátovej báze, napr.
stenové lazúry, tupovacie, nabalovacie a stieracie
techniky.
Okrem toho je vhodná ako nezažĺtajúci a maximálne
difúzie schopný lazúrový náter na nie namáhaných
drevených povrchoch (stropné panely, trámy...).
GekkkoSOL lazúra stavia na novodobej zmesi
vodných skiel. Zvláštne zloženie a kombinácia
týchto vodných skiel vytvára pre minerálnu farbu
široké možnosti použitia.
Spojivom v GekkkoSOL lazúre je vo vode rozpustný
silíciumdioxid (kremeň), s mernou povrchovou
plochou 500 m²/g. Táto enormne ve
ľká povrchová
plocha disponuje enormne veľkou adhéznou silou,
takže poskytuje spoľahlivú väzbu na takmer
všetkých podkladoch. GekkkoSOL nachádza už po
stáročia použitie ako odkalovací prostriedok vína a
hroznových muštov.
Krstným otcom pri krste GekkkoSOL-u bol gekón,
ktorý má na svojich nohách milióny najjemnejších
chĺpkov a tie vďaka rovnakému adhéznemu princípu
mu umožňujú bezpečne chodiť dolu hlavou aj na
hladkých plochách.

Použitie:
GekkkoSOL lazúra je vhodná k spracovaniu na
GekkkoSOL
farbách
a na
neošetrených
a nasiakavých drevách. Použitie je len v interiéroch
aj vo vlhkých priestoroch. Pred použitím na veľkých
plochách sa musia drevené podklady použitím
skúšobných plôch vyskúšať na prípadné zmeny
farby. Drevá môžu podľa druhu meniť svoj
prirodzený farebný odtieň.
Je tónovateľná všetkými pigmentami KREIDEZEIT.
Pre žiadne iné použitie a podklady ne je
GekkkoSOL lazúra vhodná.

Vlastnosti:












bezfarebné lazúrovacie spojivo pre vlastné
tónovanie pripravené na použitie
na čisto minerálnom základe
matná pri jednom použití
nežltnúca
vodou riediteľná
bez zápachu
rýchle schnúca, môžu sa nanášať až 3
vrstvy za deň
vysoká difúzna schopnosť
odolná striekajúcej vode
na dreve nehorľavá
dá sa ľahko brúsiť

Vodné sklo, kremičité minerály, borax, voda, xantan,
celulóza, konzervačná látka na citrusové plody.

Príprava:

Povrch zbaviť prachu a vyčistiť. Drevené povrchy
vodným aerosolom preskúšať na rovnomernú
nasiakavosť. Ohoblované drevo vyzerá po
lazúrovaní krajšie, keď sa najprv zľahka prebrúsi
v smere rokov (zrnitosť P 120); tak sa pri lazúrovaní
farebne zvýrazní prirodzené žilkovanie dreva.

Riedenie:
Pre lazúrovanie na GekkkoSOL farbách sa bude
riediť GekkkoSOL lazúra v pomere 1 : 2, t.j. 1 diel
lazúry a 2 diely vody.
Pre lazúrovanie drevených povrchov sa použije
lazúra GekkkoSOL neriedená, pri silnej nasiakavosti
dreva zriediť maximálne 20% vody.

Spracovanie:
na GekkkoSOL farbách:
nanášať štetkou alebo špongiou vtieraním,
natieraním alebo tupovaním. Neválčekovať !!!
na dreve:
natierať mäkkým lakovacím alebo lazúrovacím
štetcom z prírodného vlasu ľahkým tlakom s viac
násobnou zmenou smeru. Následne jedným
smerom
dotrieť. Po prvom nátere môže byť
potrebné medzibrúsenie (zrnitosť P 120).

Tónovanie:
Tónovanie všetkými pigmentami KREIDEZEIT.
Neriedená GekkkoSOL lazúra sa môže tónovať do
max. 200g pigmentu na 1 liter.
Zriedená sa môže tónovať do max. 75g pigmentu na
1 liter zriedenej lazúry.
Pridanie
pigmentu
môže
skrátiť
dobu
skladovateľnosti.
Farebné
zmesi
sa
majú
spotrebovať do 3 dní.
Tónovaním pigmentom titanová beloba (prod. 859,
100-200g pigmentu na liter lazúry) sa dá dosiahnuť
vzhľad matného vápna.

Ochrana povrchu dreva:

Na dreve slúži GekkkoSOL lazúra výlučne na
dekoráciu a nie je ani ochranou ani náhradou olejov
a lakov.
Na namáhaných miestach sa môže GekkkoSOL
lazúra dodatočne chrániť:
− emulziou Karnaubského vosku: bez emisií
a zápachu, nehorľavá, nežltnúca, hodvábna,
dobre vhodná napr. na drevené obklady do
výšky dosahu rukou.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa,
užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané
použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.
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−
−

saflorovým leštiacim voskom: nežltnúci,
posilňuje hĺbku farby pigmentov, odpudzuje
špinu a vodu, hodí sa dobre na nábytok.
tvrdým olejom: farba medu a nehorľavý,
posilňuje hĺbku farby pigmentov, odpudzuje
špinu a vodu, odoláva chodeniu a námahaniu,
veľmi sa hodí na podlahy a pracovné plochy.

Počet náterov:

Na GekkkonSOL farby sa môže naniesť max. 5
vrstiev (riedenie 1:2); na drevo max. 3 vrstvy
(neriedená). Ďalšie vrstvy môžu viesť k vysokému
lesku, ako aj trhlinám a odlupovaniu. Jedno vrstvové
nátery lazúry vysýchajú matne.

Renovácia / Odstránenie:
Renovácia na dreve :
GekkkoSOL lazúra sa môže pretierať všetkými
KREIDEZEIT olejovými farbami, olejovými lazúrami
a voskami. Alternatívne
sa môže GekkkoSOL
lazúra zľahka odstániť prebrúsením.
Pri max. 3. vrstvách lazúry sa tieto majú úplne
obrúsiť.
Renovácia na GEkkkoSOL farbách :
GekkkoSOL lazúra sa môže pretierať všetkými
KREIDEZEIT stenovými farbami. Pri max. 5.
vrstvách lazúry sa tieto majú úplne obrúsiť.

Lazúrovanie drevených podlách:
Lazúrovanie drevených podláh farebnými olejmi
alebo farebnými živicovými lazúrami je remeselne
veľmi náročná práca, ktorú práve pri väčších
plochách, s ohľadom na výsledný dojem, podľa
možnosti treba nechať urobiť odborníkom. Chyby
pri spracovaní sa dajú odstrániť len nákladným
brúsením. Vylepšenia sú veľmi obtiažné.
GekkkoSOL lazúra dáva možnosť aj domácim
majstrom dosiahnuť dobré výsledky.
Drevo sa musí jednotne a presne v smere
žilkovania (!!!) prebrúsiť (zrnitosť P 100 – P 120).
Jednotlivé priečne zabrúsenia alebo škrabance
budú pri farebnom lazúrovaní veľmi viditeľné. Po
zbavení sa prachu nerozriedenú GekkkoSOL lazúru
s pigmentom rovnomerne natierať v smere žiliek
alebo vtierať špongiou do žilkovania dreva a nechať
uschnúť. Chybné miesta sa dajú opraviť zriedenou
lazúrou. Viac farby sa môže jednoducho znížiť

obrúsením alebo opätovným úplným odstránením
bez toho, aby sa obrúsilo samo drevo.
Náväzne ošetriť tvrdým olejom, pričom treba dbať
na návod pre použitie príslušného oleja.

Veľkosti balenia:

Pripravené na použitie v PE fľašiach
výr.č. 138
1l
výr.č. 139
5l
Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Výdatnosť / spotreba:
Pri pomere riedenia 1 : 2 (stenová lazúra)
1 liter GekkkoSOL lazúry (zodpovedá 3 litrom
zriedenej lazúry) stačí na jedno natretie cca 30 ²m
steny.
Neriedená (lazúra na drevo)
1 liter GekkkoSOL lazúry stačí na jedno natretie cca
10 m² na hladkom podklade.

Čistenie nástrojov:

Hneď po použití vymyť vodou.

Skladovanie:
Chránená pred mrazom a vzduchotesne uzavretá
sa môže GekkkoSOL lazúra skladovať min. 12
mesiacov.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky výrobku nevylievať do odpadovej vody.
Uschnuté zvyšky sa môžu vyhodiť do domového
odpadu.

Označenie:

Odpadá, lazúra nie je nebezpečná.

Poznámky:

Pri práci si treba chrániť oči a pokožku (ochranné
okuliare a rukavice). Pri zasiahnutí očí alebo
pokožky treba oko alebo zasiahnuté miesto na
pokožke vypláchnuť množstvom vody a v prípade
očí vyhľadať aj lekára. Plochy, ktoré sa nebudú
natierať, treba chrániť pred postriekaním lazúrou
alebo postriekanie treba hneď odstrániť vodou
(nebezpečenstvo vzniku neodstrániteľných škvŕn!).
Dávať pozor na prípadné alergie na prírodné látky.
Ukladať mimo dosah detí!
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