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Obszary stosowania: 

Obudowy, deskowania, płoty, bra-
my, pergole, altanki ogrodowe, 
spody i szczyty dachów, elewacje 
itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości produktu 

Środek służy do ochrony drewna 
stosowanego na zewnątrz nie ob-
ciążanego statycznie, nie mające-
go kontaktu z gruntem, w celu za-
bezpieczenia go przed insektami, 
grzybami i sinizną zgodnie  
z DIN 68 800, część 3. Środek 
chroni również drewno przed wil-
gocią i słońcem. Nie pęka, nie 
łuszczy się. Ochrona drewna 
wskutek zwiększonej zawartości 
fazy stałej zapewnia bezpieczeń-
stwo przed żerowaniem os. Pro-
dukt zawiera ochronę powłoki 
przed uszkodzeniami przez pleśnie 
i algi. 
 

Znak jakości 

Wyróżniony niemieckim znakiem 
jakości "RAL-Holzschutzmittel" 
według urzędowej oceny skutecz-
ności przeciw szkodnikom drewna 
i urzędowej oceny zdrowotnego  
i ekologicznego bezpieczeństwa 
pod warunkiem użycie zgodnego  
z przeznaczeniem. Świadectwo 
potwierdzające jakość: RAL-
Verleihungsurkunde nr. 1026. 
Sposób stosowania 

Użytkownicy indywidualni: malo-
wanie pędzlem. Użytkownicy pro-
fesjonalni: zanurzanie krótkie, flu-
tacja; natrysk tylko  
w zamkniętych urządzeniach.  

Dane techniczne produktu 

Gęstość: ok. 0,87 g/cm³ w temp. +20°C 
Lepkość: ok. 80 sek. w ISO 2431/3 mm, 

w temp. +20°C 
Stopień połysku: mat jedwabisty 
Zapach: po wyschnięciu bez zapachu 
Punkt zapłonu: ok. 63°C 
Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 0,75 l; 2,5 l;    

5 l, 10 l i 20 l 
Kolory: 2250 pinia/jodła, 2251 teak, 2252 

heban, 2253 kasztan, 2254 
ciemnozielony, 2255 mahoń, 
2256 palisander, 2257 srebrno-
szary, 2260 orzech, 2261 bez-
barwny, 2262 sosna, 2263 dąb 
rustykalny, 2264 dąb jasny, 2265 
hemlok, 2268 biały, 2269 błękit 
fryzyjski, 2292 zielony 
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Lazura Remmers HK-Lasur jest 
gotowa do użycia po dokładnym 
wymieszaniu lub wstrząśnięciu. 
Stare powłoki malarskie, jak np. 
lazury grubowarstwowe lub farby 
kryjące jak również korę i łyko na-
leży usunąć. Drewno musi być 
czyste i suche. Nakładać miękkim 
pędzlem, przeznaczonym specjal-
nie do lazur, w kierunku układania 
się włókien. Po wyschnięciu (ok. 
12 godzin) nałożyć drugą warstwę. 
W przypadku drewna dębowego 
zaleca się dodatkowo naniesienie 
bezbarwnego gruntu. Każdorazo-
wo należy wykonać malowanie 
próbne w celu sprawdzenia koloru, 
tolerancji z podłożem i przyczep-
ności. Produktu nie należy stoso-
wać w temperaturze poniżej 5°C. 
Dopuszczalna wilgotność drewna: 
25% dla drewna iglastego i 20% 
dla drewna liściastego. 
Prace należy w miarę możliwości 
przeprowadzać na nieprzepusz-
czalnym podłożu; zaimpregnowa-
ne drewno do chwili całkowitego 
wyschnięcia należy składować na 
nieprzepuszczalnym, twardym 
podłożu, aby zapobiec przedosta-
waniu się do gruntu lub móc odzy-
skać spływający nadmiar produktu 
względnie zgodnie z przepisami 
przekazać jego pozostałości do 
utylizacji. Środowisko (grunty, wo-
dy powierzchniowe, rośliny itp.) na-
leży chronić przed rozpryskami 
produktu. 
Malowanie uzupełniające, renowa-
cje: Podłoże musi być czyste i su-
che i może być pokrywane bez 
uprzedniego przeszlifowywania lub 
wytrawiania. 
Napoczęty pojemnik dobrze za-
mknąć, a zawartość możliwie 
szybko zużyć. 
Wskazówki 

Przy zamalowywaniu materiałami 
wodnymi zaleca się sprawdzenie 
przyczepności powłoki. HK-Lasur 
bezbarwną, w kolorze białym  
i hemlok można stosować tylko na 
elementach nienarażonych na 
bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych, jak np. podbitki 
dachowe itp., lub do gruntowania. 
W przypadku drewna o dużej za-
wartości garbników, jak na przy-
kład. dąb, czerwony cedr, afcelia, 
redwood itp. może na skutek opa-
dów dochodzić do wymywania 

garbników rozpuszczalnych w wo-
dzie. To z kolei może powodować 
przebarwienia na jasnych murach 
lub tynkach. W związku z tym 
drewno w przekrojach czołowych 
zalecamy dodatkowo co najmniej 
dwukrotnie pomalować lazurą gru-
bowarstwową lub lakierem o od-
powiednim kolorze. Dolne po-
wierzchnie drewna w przekroju 
czołowym powinny być podfrezo-
wane, aby uzyskać krawędź ocie-
kową. Środki ochrony drewna za-
wierają biobójcze substancje 
czynne służące ochronie drewna 
przed szkodnikami.  
Należy je stosować wyłącznie 
zgodnie z instrukcją użycia i tylko 
w dozwolonych zakresach. Unikać 
wszelkiego zbędnego kontaktu z 
produktem. Użycie niezgodne z 
przeznaczeniem może spowodo-
wać zagrożenie zdrowia i środowi-
ska naturalnego. Otwierać i stoso-
wać zachowując ostrożność. Pod-
czas pracy nie jeść, nie pić i nie 
palić tytoniu. Trzymać z dala od 
źródeł ognia, chronić przed elek-
trycznością statyczną. Pary mogą 
tworzyć wybuchowe mieszaniny z 
powietrzem; nie wdychać gazów i 
par. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach 
przeznaczonych do celów profe-
sjonalnych. Podczas malowania 
okien i drzwi zewnętrznych za-
pewnić dobrą wentylację we-
wnętrzną i zewnętrzną. Otworzyć 
wszystkie dostępne okna i drzwi 
(wentylacja poprzeczna, wymiana 
powietrza co najmniej 5 ra-
zy/godz.). Pobyt w strefie roboczej 
należy ograniczać do minimum. 
Myć ręce przed przerwami i po za-
kończeniu pracy. Nie stosować na 
drewnie, które zgodnie z przezna-
czeniem będzie miało bezpośredni 
kontakt z żywnością lub karmą dla 
zwierząt. Nie wprowadzać produk-
tu ani jego resztek do wody, gruntu 
lub kanalizacji. Aplikacji dokony-
wać wyłącznie na nieprzepusz-
czalnym podłożu, względnie za-
stosować odpowiednie przykrycie 
(folie, plandeki). Zaimpregnowane 
drewno do chwili całkowitego wy-
schnięcia należy składować na 
nieprzepuszczalnym, twardym 
podłożu, aby zapobiec przedosta-
waniu się do gruntu lub móc odzy-
skać spływający nadmiar produktu 
względnie zgodnie z przepisami 

przekazać jego pozostałości do 
utylizacji. Należy chronić środowi-
sko (glebę, akweny wodne, roślin-
ność itp.) przed rozpryskami pro-
duktu. Środek ani resztki produktu 
nie mogą przedostać się do wody 
gruntowej, gleby i kanalizacji. 
Zabrania się stosowania produktu 
na przykład poprzez malowanie 
ręczne w bezpośredniej bliskości 
wód powierzchniowych (cieki wod-
ne, jeziora itp.), ponieważ może 
dojść do naruszenia równowagi 
ekosystemów wodnych 
Przypadkowo rozlane resztki mate-
riału należy zebrać do ponownego 
użycia lub utylizacji. 
Produkt generalnie nie powinien 
być stosowany na powierzchniach 
drewnianych w pomieszczeniach 
dziennego pobytu ludzi, za wyjąt-
kiem wewnętrznych powierzchni 
okien i drzwi zewnętrznych. „In-
strukcja na temat sposobu obcho-
dzenia się z preparatami do 
ochrony drewna”, wydana przez 
Industrieverband Deutsche Bau-
chemie e.V. daje zbiorcze wska-
zówki na ten temat. 
Reklamacje dotyczące barw kolo-
rów specjalnych uznajemy tylko 
wówczas, gdy przed malowaniem 
na obiekcie docelowym wykonano 
malowanie próbne i dostarczono je 
do nas w celu usunięcia usterki. 
Zastrzeżenia zgłoszone po zasto-
sowaniu powłoki nie mogą być 
przez nas niestety uwzględnione. 
Narzędzia, czyszczenie 

Narzędzia natychmiast po użyciu 
wyczyścić rozcieńczalnikiem. 
Brudną ciecz usunąć zgodnie  
z przepisami. 
Zużycie / ilość nanoszonego ma-
teriału 

200-250 ml/m², malować co naj-
mniej 2 razy dla zapewnienia 
optymalnej ochrony drewna przed 
szkodnikami i wpływem czynników 
atmosferycznych. drewno oheblo-
wane lub o dużej gęstości jest 
mniej chłonne i wymaga w razie 
potrzeby nałożenia trzeciej war-
stwy materiału. 
Schnięcie 

ok. 12 godzin. Wartości sprawdzo-
ne praktycznie dla temperatury 
+20°C i 65% wilgotności względnej 
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powietrza. Niższe temperatury  
i wyższa wilgotność powietrza wy-
dłużają proces schnięcia. 
Substancje czynne 

1,50 % jodpropynylo-butylokarba-
minianu 
100 g środka zawiera 1,50 g jod-
propynylo-butylokarbaminianu 
Składowanie 

Produkt należy przechowywać sta-
rannie zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach, w miejscu suchym 
i chłodnym, zabezpieczony przed 
mrozem, bezpośrednim nasło-
necznieniem i dostępem dzieci, 
w dobrze wentylowanych po-
mieszczeniach magazynowych. 
W pomieszczeniach tych nie wolno 
palić. 
Zawartość lotnych substancji 
organicznych 

Granica wyznaczona dla tego pro-
duktu przez UE (kat. A/e): 400 g/l 
(2010). 
Ten produkt zawiera maksymalnie 
399 g/l VOC. 
Bezpieczeństwo 

Identyfikacja zagrożeń: 
Drażni skórę. 
Może powodować uczulenie 
w kontakcie ze skórą. 
Warunki bezpiecznego stosowa-
nia: 
Chronić przed dziećmi. Nie prze-
chowywać razem z żywnością, na-
pojami i paszami dla zwierząt. 
Unikać zanieczyszczenia skóry. 
W razie zanieczyszczenia skóry 
natychmiast umyć dużą ilością 
wody i mydła. Podczas pracy nosić 
odpowiednie rękawice ochronne: 
kat. 4 wg EN 374 (np. "Tricotil" fir-
my KCL). W przypadku aplikacji 
zanurzeniowej lub natryskowej 
w tunelu należy ponadto nosić 
ochronny ubiór przeciwchemiczny 
(co najmniej typu 6, EN 13034.   
 
 

Produkt zawiera 3-jodo-2-
propynylo butylokarbaminian, 
oksym butan-2-onu i kwasy tłusz-
czowe, C6-19 rozgałęzione, sole 
kobaltu2+. Może powodować reak-
cje alergiczne. 
 
Kod produktu: HSM-LV 30 
Pierwsza pomoc:  
Po wdychaniu: 
Poszkodowanego wynieść na 
świeże powietrze i ułożyć w spo-
kojnym miejscu, zapewniając cie-
pło. W razie utrudnienia lub za-
trzymania oddechu przeprowadzić 
sztuczne oddychanie. 
 
Po kontakcie ze skórą: 
W razie wystąpienia reakcji skórnej 
skontaktować się z lekarzem. 
W razie zanieczyszczenia skóry 
natychmiast zmyć dużą ilością wo-
dy z mydłem.  
 
Po kontakcie z oczami: 
Przez 10 do 15 minut spłukiwać 
oczy przy uniesionych powiekach 
pod bieżącą wodą i skonsultować 
się z okulistą. 
 
Po połknięciu: 
Nie powodować wymiotów. Nie 
podawać nic do jedzenia lub picia. 
Natychmiast sprowadzić lekarza. 
Usuwanie 

Nie wylewać do ścieków, nie do-
puścić, by środek przedostał się do 
kanalizacji. Większe resztki pro-
duktu należy usunąć w oryginal-
nym opakowaniu, zgodnie z prze-
pisami. Całkowicie opróżnione 
opakowanie przekazać do recy-
klingu. Płynne resztki produktu do-
starczyć do właściwego punktu 
utylizacji. Produkt nie może być 
usuwany razem z odpadami ko-
munalnymi. 
Kod odpadu: 03 02 05 Inne 
środki do konserwacji i impregnacji 
drewna, zawierające substancje 
niebezpieczne. 

Zezwolenie Ministra Zdrowia na 
obrót produktem biobójczym 

Nr PL/2012/0023/A/MR 
z 13.08.2012 
Oznaczenia 

GefStoffV: Xi drażniący 
WGK:  2 
ADR:  -/- 
Bezpiecznie używać substancji 
biobójczych. Przed użyciem 
zawsze czytać oznaczenia i in-
formację o produkcie.  

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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