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SAN-B Lazura  
Penetra ční prost ředek pro estetické sjednocení povrchu  

Tento technický list platí pro výrobu a použití prostředku  SAN-B Lazura  
 
Složení :  
 Jednosložkový (tekutý) akrylát – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a modifikujících přísad. 
 
 

Použití : 
 Nátěr je vhodný zejména jako kosmetický prostředek na savé minerální podklady. Vhodný na beton, 
cementářské výrobky, omítky apod. Slouží k vizuálnímu potlačení nerovnoměrností v tonalitě ploch podkladu. 
Pozitivním doprovodným účinkem je hydrofobní vlastnost, která chrání podklad před pronikáním stékající vody a 
snižuje špinivost. 
V bezbarvém provedení  slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro snížení 
špinavosti. Přiměřeně zvýrazní strukturu a barevnost povrchu. 
V barevné variant ě umožní i lazurní tónování povrchu, dodává se v pěti barevných odstínech.  
 
 

Aplikace :  
 Přípravkem SAN-B Lazura  se penetruje savý minerální podklad. Nanáší se stejnoměrně, obvykle dvakrát 
natíráním nebo airless stříkáním na očištěný, suchý připravený podklad. Pro dostatečnou penetraci postačí obvykle 
dvojí nanesení. Před aplikací je nutno obsah důkladně promíchat. 
Nátěr se pro aplikaci ne ředí! 
Rychlost vsakování do podkladu je úměrná porozitě povrchu. Zasychání závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu, plné 
zaschnutí nastává po 8 až 12 hodinách. Vzniklý povrch je bezprašný. 
Při aplikaci nesmí být teplota prostředí i podkladu nižší než +5°C. Zvláště je třeba dbát na to, aby beton nebo zdivo 
nebyly promrzlé. 
 
 

Parametry p řípravku:  
Vzhled:   mléčně zabarvená nízkoviskózní kapalina 
Sušina:   min. 10% 
Měrná hmotnost: 1,0 g/cm3 

 
 

Zařazení výrobku dle ČSN EN 1504-2:       Prostředek proti vnikání – impregnace  1.2 ( I ) 
 
 

Spot řeba:   0,05 až 0,3 kg/m2  podle savosti podkladu 
 
 

Ochrana zdraví, ekologie: 
 Při správném použití je SAN-B Lazura  nejedovatý a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je 
nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při 
stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.    
Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve 
vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři 
předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku.  
Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky. Obaly jsou recyklovatelné. 
 
 

Skladování, trvanlivost: 
 Skladujte v původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chraňte před vyschnutím. Nesmí zmrznout ! 
Záruční doba při dodržení podmínek skladování: 12 měsíců.  
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