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Technický list 
Číslo výrobku 2749-2759 

Fenster & Türenlasur 

 
Silnovrstvá lazura na bázi alkydové pryskyřice s obsahem 
rozpouštědel. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na bázi 
rozpouštědel 

 Do interiéru 
i exteriéru 

 Pro rozměrově 
stále dřevěné 

dílce 

 Pro omezeně 
rozměrově 

stále dřevěné 
dílce 

 Nátěrem  Před použitím 
promíchat 

 Teplota  
zpracování 

 

 Doba skladování 

 

 

Skladovat  
v chladu, ale 
nad bodem 

mrazu, chránit 
před vlhkostí, 

obal dobře 
uzavřít   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oblasti použití: 

Pro použití v exteriéru a interiéru na 
rozměrově stálé a rozměrově nestálé 
dřevěné stavební díly, jako jsou 
okna, okenice, dveře, bednění, 
zahradní nábytek atd. Jako 
mezivrstva a finální nátěr 
jehličnatého a listnatého dřeva.  
 
Vlastnosti výrobku: 

Fenster &Türenlasur je tixotropní, 
vodoodpudivá lazura na okna se 
schopností difuze. Reguluje vlhkost. 
Je odolná vůči UV záření. 
 
Zpracování: 

Nátěrem. Dřevo musí být zbaveno 
prachu, nečistot, tuku a vosku. Dřevo 
obsahující pryskyřici omyjte ředidlem 

Údaje o výrobku: 

Hustota:     cca 0,99 g/cm3 při + 20 °C 
Pojiva:      kombinace alkydových pryskyřic 
Pigmentace:     světlostálé mikronizované  

pigmenty, bez obsahu těžkých 
kovů 

Stupeň lesku:    hedvábně lesklý 
Dodání:   nádoby z bílého plechu po 0,75 l;  

2,5 l, 
Barevné odstíny 2749 speciální odstíny  

 (min. 0,75 l) 
:      2750 farblos (bezbarvý) 

2753 palisandr 
2754 nussbaum  
2755 afrormosia 
2756 kiefer 
2757 eiche hell 
2758 teak  
Všechny barvy lze vzájemně 
míchat 

 



Stránka 2 z 2 

2749-TM-05.14.doc  

Remmers s.r.o. ∙  Kolovratská 1445 ∙ 251 01 Říčany u Prahy  ∙ Tel. +420 323 604 877 ∙ E-mail: mail@remmers.cz               www.remmers.cz 

V 101. Nosné nátěry zbruste. 
Uvolněné, nenosné nátěry odstraňte, 
zvětralé dřevo odstraňte obroušením. 
U neošetřeného dřeva v exteriéru 
proveďte základní nátěr lazurou na 
ochranu dřeva, např. barevnou 
namáčecí lazurou HK-Lasur*. 
Přípustná vlhkost dřeva pro 
rozměrově stále dřevěné dílce  
je 13 ±2 %, pro rozměrově nestále 
dřevěné dílce max. 18 %. Obsah 
nádoby před upotřebením dobře 
rozmíchejte. Fenster &Türenlasur 
natírejte měkkým štětcem po směru 
let. Po zaschnutí a lehkém zbroušení 
naneste druhou vrstvu. U oken a 
venkovních dveří jsou nutné 3 nátěry. 
Nezpracovávat pod 5°C. 
 
 
------------------------------------------------- 
*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku. 

 
Upozornění: 

Při zpracování v dílně nebo v 
uzavřených prostorech zajistěte 
dobré odvětrání. Izolační látky se 
musejí s nátěrem dobře snášet. Lze 
je nanášet až po dokonalém 
proschnutí lazury. Snášenlivost s 
podkladem a barevný odstín 
vyzkoušejte pomocí zkušebních 
nátěrů. Fenster & Türenlasur 
bezbarvou nepoužívejte jako jediný 
prostředek na ošetření venkovních 
ploch vystavených přímému účinku 
povětrnostních vlivů. 
 
Pracovní nářadí, čištění: 

Štětku ihned po použití vyčistěte 
ředidlem V 101. Zbytky po čištění 
řádně zlikvidujte. 
 
 
 
 
 
 

Spotřeba: 

Podle dřevěného podkladu: 
1. nátěr 80 - 120 ml/m2 
2. nátěr 60 - 100 ml/m2 

 
U renovačních nátěrů ploch již 
ošetřených lazurami je spotřeba 
závislá na savosti povrchu. 
 

Schnutí: 

Prach se nechytá po:  cca 2 hod. 
Suché na dotek po:     cca 6 hod. 
Další nátěr za:            cca 12 hod. 
 
Hodnoty zjištěné praxí při + 20 °C  
a 65% vlhkosti vzduchu. Při nízkých 
teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu 
se schnutí zpomaluje. 
 

Ředění: 

Lazura Fenster &Türenlasur je 
připravená k použití, v případě potřebí 
ředit V 101 
 
Skladovatelnost: 

V uzavřených originálních nádobách v 
suchu a nad bodem 
mrazu 2 roky. 
 
Obsah VOC: 

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e 
je 400 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje maximálně 
399 g/l VOC. 
 
Složení podle směrnice Vdl-RL 01: 

Typ výrobku: lazura na bázi alkydové 
pryskyřice. 
Složení: alkydová pryskyřice, 
anorganické pigmenty, talek 
(magnézium silikát), alifatické 
uhlovodíky, aditiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuálním bezpečnostním listě. 

 
Kód výrobku: M-KH 03 
 
Likvidace: 

Zbytky výrobku likvidujte v souladu s 
platnými předpisy. Prázdné obaly 
odevzdejte k recyklaci. 
 
Označení: 

Výstražní symbol: GHS02 - hořlavé 
látky 
Signální slovo: Varování 
WGK: 2 
ADR:-/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či 
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost 10/14 


