
NÁTĚRY NA DŘEVO
Ligno�x TENKOVRSTVÁ
SYNTETICKÁ LAZURA

Ligno�x OLEJ TEAK -
Na zahradní nábytek

Ligno�x OLEJ EXTERIÉR

Ligno�x VOSK

Ligno�x SILNOVRSTVÁ
LAZURA

Tenkovrstvá lazura s vysokým
penetračním účinkem určená pro
dekorativní nátěry dřevěných povrchů
v interiéru i exteriéru.

Přírodní olej pro dřevěné povrchy

Zušlechtěný lněný olej na oživení
a zachování přirozeného vzhledu dřeva

Ochranný vosk pro dřevěné povrchy
v interiérech z měkkého dřeva

Silnovrstvá vodou ředitelná lazura
Ligno�x je určena pro všechny dřevěné
povrchy v exteriérech a interiérech

Vhodná pro nátěry dřevěných povrchů v interiéru i exteriéru
jako jsou ploty, pergoly, chaty, zahradní nábytek, okna, dveře,
obložení balkonů a fasád apod. Není samostatně vhodná k
nátěrům pochozích ploch. Výsledný odstín závisí i na druhu a
řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny
odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Lazura se vyznačuje výtečnou penetrací do dřeva, zvýšenou
vodoodpudivostí, velmi snadnou obnovitelností starého
nátěru a výbornou přilnavostí dalšího nátěru. Výsledný nátěr
je dlouhodobě odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření,
nepraská a neloupe se.

Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

Upozornění: Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami
napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým
z typů biocidních přípravků z řady Lignofix – ochrana dřeva.

Je vhodný pro dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech,
jako pergoly, ploty, zahradní dřevěný nábytek apod. Je určen
na nátěry všech druhů dřeva. Proniká hluboko do dřeva
a současně zachovává jeho přirozený vzhled,který oživuje.
Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a vodou. Nátěr není
určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží
k nátěrům hraček. Jedná se o přírodní snadno obnovitelný
materiál se snadnou aplikací.

Nátěr je trvale spojen s podkladem díky zafixování do buněk
dřeva, je prodyšný a hydrofobní. Neloupe se a nepraská, lze
jej snadno obnovit. Chrání dřevo před účinky nepříznivého
počasí, vlhkostí a UV zářením. U dřeva s vysokým podílem
tříslovin, např. dub nebo borovice, se doporučuje předúprava
přípravkem Lignofix ČIŠTĚNÍ DŘEVA.

Olejová emulze pro ošetření dřevěných povrchů v exteriéru
např. terasových podlah, pergol, plotů, zahradního nábytku
apod. Lze ji použít na všechny druhy dřeva – smrk, borovice,
modřín,ale i na tvrdé nebo exotické dřevo.

Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou
a neslouží k nátěrům hraček.

Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou
a neslouží k nátěrům hraček. Jedná se o přírodní snadno
obnovitelný materiál s jednoduchou aplikací.

Proniká do dřeva a současně zachovává jeho přirozený
vzhled,který oživuje.

V exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkými
obsahy pryskyřice (např.borovice).
Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

Lazura je vhodná pro všechny dřevěnné povrchy - obložení
balkonů a fasád,pergoly, zahradní nábytek,okna,dveře apod.
Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch. Dřevo
napadené biotickými škůdci je nutno nejprve ošetřit
některým z typů biocidních přípravků,např.Lignofix.

Spotřeba:

Balení (l):

10–14 m²/l v jedné
vrstvě

0,6; 2,2

Spotřeba:

Spotřeba:

Balení (l):

Balení (l):

12 – 18 m²/l v jedné
vrstvě

0,15 - 0,2 l/m²

0,6; 2,2

0,75

Spotřeba:

Balení (l):

až 15 m2/l

0,75; 2,5

barva objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,6l 8 24 � ks 118,00 4,570 C N

2,2l 3 24 � ks 381,00 14,800 C N

0,6l 8 24 � ks 118,00 4,570 C N

2,2l 3 24 � ks 381,00 14,800 C N

hemlock, jilm, pinie, dub, oranž,
třešeň, mahagon, hnědá, meranti,
zlatý dub, ořech, wenge

transparentní s UV filtrem

barva objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,75l 8 36 ks 168,00 6,500 C N

2,5l 3 36 ks 487,00 18,900 C N

0,75l 8 36 ks 168,00 6,500 C N

2,5l 3 36 ks 487,00 18,900 C N

transparentní s UV filtrem

hemlock, jilm, pinie, dub, oranž, třešeň,
mahagon, hnědá, meranti, zlatý dub, ořech,
wenge, bílá, bílošedá, hnědošedá, antik šedá

barva objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

teak 0,75l 8 24 ks 218,00 8,450 C N

barva objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,6l 8 24 � ks 218,00 8,450 C N

2,2l 3 24 � ks 735,00 28,500 C N

0,6l 8 24 � ks 218,00 8,450 C N

2,2l 3 24 � ks 735,00 28,500 C N

transparentní

modřín, antik šedá,
mahagon, borovice

objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,2l 6 24 ks 178,00 6,900 C N

Spotřeba:

Balení (l):

12 - 16 m²/l v jedné
vrstvě

0,2

21Ceny uvedeny bez DPH, platné k 17.11.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %

nesmí
zmrznout!

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

Transparentní + 12 odstínů

Transparentní + 16 odstínů

Představujeme a zavádíme nový segment Stachema


