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TRÄLASYR 
ZEWNĘTRZNA ALKIDOWA LAZURA DO DREWNA 

 

Typ produktu 
Bezbarwna tiksotropowa lazura na bazie żywic alkilowych.  
 

Przeznaczenie 
Bezbarwna lazura przeznaczona do użytku zewnętrznego do lakierowania  
i podładowania  wszelkiego rodzaju elementów wykonanych z drewna: okna, meble 
ogrodowe, drzwi, gdzie wymagana jest widoczna struktura drewna. 
 

Właściwości produktu 
Wysokiej jakości tiksotropowa lazura do drewna na bazie żywicy alkilowej z dodatkiem 
środków pomocniczych, które zapewniają doskonała ochronę dla drewna. Odporna na 
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje sie bardzo dobra siła 
krycia, doskonała przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki. Ekologiczna  
i przyjazna środowisku. Bezbarwny Trälasyr nie powinien być stosowany na świeże 
drewno, ponieważ_ promieniowaniu UV powoduje szybsze matowienie nie zabarwionej 
lazury. Nakładanie więcej niż dwóch warstw farby wiąże sie z uzyskaniem głębszego 
koloru – ciemniejszego. Trälasyr nie powinien być rozcieńczany może być barwiony za 
wyjątkiem ostatniej warstwy, którą zaleca się aplikować w postaci bezbarwnej. 
Dostępny w systemie barwienia TROX. 

Informacje dotyczące aplikacji  
 
Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego 
grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Stare powierzchnie powinny być oczyszczone z luźnej farby. Elementy złączeniowe, 
jak i obrzeża drewna powinny być dodatkowo pomalowane w celu uniknięcia penetracji przez wodę. 
 

Aplikacja  
Zaleca się bardzo dokładnie nakładać cienkie  warstwy za pomocą pędzla o gęstym włosiu (np: firmy Dynamic). Warstwy należy 
nakładać w odstępie kilkudniowym. Nakładanie więcej niż dwóch warstw farby wiąże się z uzyskaniem głębszego koloru 
(ciemniejszego). Nie należy malować drewna w okresie wysokich temperatur bądź drewna znajdującego się bezpośrednio w słońcu. 
Ciepło powoduje parowanie rozpuszczalnika i uniemożliwia wniknięcie oleju  do głębszych warstw drewna. 

 

Warunki nakładania warstw  
Lazurę należy nakładać podczas warunków kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podłoża nie będzie niższa niż 5°C. 

Przy niskich temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.  
 

Dane techniczne 
 

 
ECO znaki  

  
 

Warunki bezpieczeństwa  
Unikać kontaktu z oczami i wdychania pyłu  

oraz rozpylonej farby. 

 
Ochrona środowiska  

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników 
wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.  

 

 
 

 

Wydajność 5 - 12 m2/litr, w zależności od rodzaju drewna,  

Żywice Alkid 

Części stałe: 50 % objętości 

Gęstość: 1,00 kg/litr 

Lepkość: 80 cP 

Rozpuszczalnik: Biały spirytus 

Nakładanie: Wałkiem, pędzlem lub natryskiem 

Czas schnięcia: (wskazane 
jest przestrzeganie temperatury 
i wilgotności podanych w karcie 
technicznej)  

Sucha w dotyku: do 8 godz. 
Następne malowanie: po 8 godz. 
Całkowite wyschnięcie: 24 godz.  
W temp. 20oC i max. wilgotności 85% 

Połysk: 
50-60 połysk, w zależności od ilości warstw, mierzony pod 

kątem 60° 

Kolor: Bezbarwna może być barwiona na ok. 60 kolorów TROX 

Zmywalność: - 

Gwarancja: 2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie 

Opakowania: 1L, 3L 

  

 


