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ULTRA LASUR
Hidrofobiška pusskaidrė medienos 
apsaugos priemonė
- Padengia paviršių elastingu drėgmei atspariu sluoksniu, 

nepaslepiančiu medienos tekstūros
- Su UV filtru
- Tvirtai sukimba su mediena
- Saugo paviršių nuo pelėsių ir dumblių

 GAMINIO SAVYBĖS 
Dekoratyvinės medinių paviršių apdailos ir apsaugos nuo atmosferos poveikio 
priemonė. Medienos apsaugos priemonė su hibridiniu rišikliu (alkidinės dervos ir 
sėmenų aliejaus) patogu tepti ant paviršiaus, ji gerai sukimba su mediena ir su-
formuoja elastingą lako tipo dengiamąjį sluoksnį, nepaslepia medienos tekstūros. 
Gaminyje yra vaško, todėl juo padengtas paviršius atstumia vandenį ir nešvaru-
mus. Medienos apsaugos priemonėje esantis UV filtras padidina dangos atsparu-
mą saulės spinduliams ir padeda išsaugoti ryškią spalvą. Tai gaminys organinio 
tirpiklio pagrindu, tačiau palyginus su analogiškais gaminiais, jame yra mažiau 
tirpiklio (LOJ). Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis apdorotą medinį 
paviršių nuo pelijimo ir dumblių. 

 PASKIRTIS 
Lauke esantiems mediniams paviršiams – fasadams, durims, langams, 
pertvaroms.

 PAGRINDAS 
Nauji ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdoroti mediniai paviršiai. 
„Ultra Lasur“ ypač tinka obliuotai medienai, ant kurios geriausiai išryškėja laką 
primenanti gaminio plėvelė. 
Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
• Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška, nepažeista grybinių ydų (puvi-

nio, pelėsio ir pamėlynavimo).
• Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, iki 18 % drėgnio.
• Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kil-

mės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepečiu. Jei paviršius labai ne-
švarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš 
toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus 
mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti 
tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute).

• Kad gaminys geriau sukibtų su paviršiumi, mechaniškai šiurkščiu šepečiu arba 
plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį 
ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.

• Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, 
šiurkščiu šepečiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba 
cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). 

• Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. 
Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant me-
dienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine 
priemone.

• Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo 
danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau 
kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

 ĮMIRKYMAS 
• Kad naujas Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai 

išdžiūvusi. paviršius būtų kuo geriau apsaugotas ir užtikrintas tolygus jo ats-
palvis, paviršių reikia įmirkyti vienu skiediklinio biocidinio įmirkomojo grunto 
„Pinotex Base BPR“ sluoksniu.

• Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkytas paviršius turi džiūti mažiausiai 
24 valandas. 

• Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
• Paviršių įmirkyti reikia kuo ankstesniame darbo etape. Delsiant apdoroti pavir-

šių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, kitos apdailos priemonės 
blogiau sukibs su paviršiumi.

 GALUTINĖ APDAILA 
• Pirmiausia patikrinkite, ar pagrindas pakankamai sausas.
• Padenkite paviršių 2 sluoksniais medienos apsaugos priemone 

„Pinotex Ultra Lasur“.
• Anksčiau „Pinotex Ultra Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti užtenka vie-

no apdailos priemonės sluoksnio.
• Su kiekvienu apdailos sluoksniu atspalvis darosi tamsesnis, blizgesnis ir ilga-

amžiškesnis.
• Bespalvis „Pinotex Ultra Lasur“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba 

pasirinktam atspalviui pašviesinti. Bespalvio gaminio galutiniame gaminyje 
gali būti iki 30 %. 

12 h

8-30°C

4-8 m²/l

8-12 m²/l
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Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek 
tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas 
netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.

 TECHNINIAI DUOMENYS 

Paskirtis lauke esantiems paviršiams
Rišiklis alkido derva ir sėmenų aliejus
Tankis 0,92 - 0,96 kg/l (priklauso nuo atspalvio)
Sausųjų medžiagų dalis 46 - 48% (priklauso nuo atspalvio)
Blizgumas (obliuota mediena) pusiau blizgus
Gamykliniai atspalviai „Oregonas“, „Tikmedis“, „Riešutas“, 

„Raudonmedis“, „Palisandras“, 
„Šermukšnis“, „Puriena“

Tonavimas „Acomix“ tonavimo sistema, bespalvis bazinis 
atspalvis

Spalvų paletė - „Pinotex Colour Collection“
Džiūvimo laikas (23 °C, sant. 
drėgn. 50 %)

nekimba dulkės po 6 val., 
kitą sluoksnį galima dažyti po 12 val.

Dengiamumas (vienas sluoksnis) obliuota mediena: 8–12 m²/l (75–110 g/m²); 
pjautinė mediena: 4–8 m²/l (110–230 g/m²)

Skiediklis gaminys yra paruoštas naudoti, 
skiesti nereikia

Darbo įrankis teptukas
Darbo įrankių valymas vaitspiritu
Laikymo uždaroje gamyklinėje 
pakuotėje trukmė

5 metai 

Gaminio laikymas uždaroje taroje, +5…35 °C temperatūroje
LOJ kiekis maks. 315 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ 

kiekis tokiame gaminyje (A/a pogr.) - 400 g/l)
Pakuotė 1 L / 3 L / 10 L

 DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS 
• Kruopščiai išmaišykite gaminį prieš pradėdami apdoroti paviršių ir kartais pamaišykite 

darbo eigoje. Gaminys yra paruoštas naudoti ir jo skiesti nereikia.
• Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti 

+8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti 
šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas 
tiesioginių saulės spindulių.

• Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai apdorokite 
drėgmės labiausiai veikiamas vietas (pvz., lentų galus).

• Skirtingus „Pinotex Ultra Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasi-
rinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio gaminio „Pinotex Ultra Lasur“
(iki 30 %).

• Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama 
iš karto viename inde sumaišyti visą reikalingą gaminio kiekį.

• Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, patartina bent vieną kartą 
padengti ir kitą jų pusę.

• Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik 
mechaniškai.

• Patartina gaminiu „Pinotex Ultra Lasur“ padengtą paviršių saugoti nuo tiesioginio 
sąlyčio su rūgštinę ar šarminę reakciją sukeliančio paviršiaus (pvz., neišdžiūvusio tin-
ko), nes jis gali pažeisti medienos apsaugos priemonę.

• Eksploatavimo metu užterštą paviršių valykite drungnu vandeniu arba neutraliu vali-
kliu. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai 
perplaukite švariu vandeniu.

 DARBO SAUGA 
Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite gaminio ins-
trukciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vai-
kams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite pro-
dukto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus 
blogai, skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją. 
Sudėtyje yra: IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos 
džiūvimą arba skilinėjimą.

 APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų 
gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį / talpyklą iš-
pilti (išmesti) pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.

 GAMINTOJAS 
„Akzo Nobel Baltics AS“, Estija.

 ATSTOVAS 
UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760 
pinotex.lt@akzonobel.com


