
 

 

 

ULTRATON OIL 
LAZÚRA S OLEJOM  

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 
 
 

Typ výrobku ULTRATON OIL je vysoko kvalitný transparentný náter s obsahom oleja. 
Drevenému povrchu dodáva ušľachtilý vzhľad a zachováva jeho štruktúru. 
Obsahuje dodatočné UV filtre, chrániace drevo pred rozpadom a stmavnutím. 
Dlhodobo chráni povrch pred nepriaznivými vplyvmi počasia a je vhodný pre 
všetky druhy mäkkého aj tvrdého dreva. V exteriéroch a vo vlhkých priestoroch 
odporúčame podklad upraviť jednou vrstvou Lazurit impregnácia (pre svetlé 
odtiene) alebo Kemocid impregnácie (pre tmavé odtiene). Trvanlivosť náteru závisí 
od spôsobu aplikácia, no predovšetkým od vystavenia poveternostným vplyvom.  

Popis Vyrába sa v 13 odtieňoch: biela, bezfarebná, jedľa, buk, dub, borovica, smrekovec, 
mahagón, teak, zelená, oliva, orech, eben 

Riedenie Riedenie nie je potrebné 

Vzhľad Matný  

Viskozita 35-45 ´´ HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20oC 

Výdatnosť 5-11m2 / L, v jednej vrstve, v závislosti od drsnosti podkladu 

Hustota 0,8 kg/L 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  

A(f), 700g / L (2010); produkt obsahuje: max. 660g / L 

Použitie ULTRATON OIL sa používa k ochrane vnútorných aj vonkajších drevených 
povrchov. Je ideálny pre náter drevených plotov, záhradného aj interiérového 
nábytku, terás, a obkladov. Chráni pred UV žiarením, hubami a plesňami.  

Nové drevo chránené ULTRATON OIL musí byť suché ( max.18% ). Staré nátery 
musia byť odstránené až na ´´zdravé´´ drevo. Výrobok môže byť aplikovaný 
štetcom, valčekom alebo špongiou. Nanáša sa v 2-3 vrstvách, v závislosti od 
požadovanej intenzity odtieňa a vystaveniu poveternostným vplyvom. Náradie po 
použití ihneď očistíme syntetickým riedidlom. Doba schnutia: suché na prach do 
3hod, suchý na ďalší náter 16 hod, úplné vytvrdnutie je dosiahnuté po niekoľkých 
dňoch. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Doba použitia Min. 5 rokov od dátumu výroby 

 


