
 

 

TECHNICKÝ LIST 

Probarvený nátěr LAZURETA, Stěrkoland 

 

Způsob použití:  

Použití pouze pro probarvení vyzrálé betonové stěrky, omítkové směsi STĚRKOLAND pro probarvující efekt 

v interiérech a (exteriérech staveb po nanesení dvousložkového polyuretanového laku, který naleznete na 

www.sterkoland.cz a je k tomu určený). Výrobek není určen k jinému využití nebo použití. 

 

Zpracování a aplikace: 

Před použitím důkladně promíchejte usazený pigment na dně nádoby a před aplikací vyzkoušet na zkušební ploše 

zda vyhovuje vašim potřebám. Lze naředit vodou do 2%. Není dovoleno přidávat žádné jiné látky nebo kapaliny. 

Aplikace: Na suchou, čistou, vyzrálou omítkovou směs STĚRKOLAND aplikujeme LAZURETU ve dvou 

vrstvách pomocí houbičky a to v nepravidelných tazích nebo tupováním. 1.vrstva – pokryjeme 100% potřebné 

plochy v nepravidelných tazích, které roztíráme do sucha. 2.vrstva – můžeme nanášet ještě před zaschnutí první 

vrstvy a to s nepravidelnými mezerami, tupováním, nebo pokrytí celé plochy v pravidelné vrstvě dle 

požadovaného finálního vzhledu. Doba schnutí jedné vrstvy při teplotě 10 – 25 °C přibližně 3 – 12 hodin. 

Nedoporučuje se pracovat při teplotách vzduchu nižších než +5 °C ani nad +30 °C, na přímém slunci a ve vlhkém 

prostředí. Teplota povrchu nesmí být nižší než 5 °C. Pracovní nářadí umýt ihned po použití.  

 

Technické parametry LAZURETA: 

Základní charakteristika Vlastnost Podle 

Oděr za mokra Třída 2 DIN EN 13 300 

Propustnost vodních par V2 ČSN EN 1062-1 

Přídržnost k podkladu Min. 0,25 Mpa  STN 73 2577. 

   

 

Informativní provozní parametry: 

Teplotní odolnost do 65 °C 

Spotřeba směsi  50 g – 1 m²  v jedné rozetřené vrstvě 

Sušina Min. 20 % 

Viskozita Za běžných podmínek 1200 mPa.s 

Barva  Dle pigmentu (výběr na www.sterkoland.cz) 

Reakce na oheň Nehořlavý A1 

 

Hlavní složky: 

Směs akrylátové polymerní disperze, vody, anorganického pigmentu, ušlechťujících přísad. 

http://www.sterkoland.cz/
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Balení: Plastový obal 1 kg - +- 5% 

 

 

Čištění vyzrálého povrchu: 

Čištění dostatečně vyzrálé plochy lze omývat vlhkým měkkým hadříkem nebo houbičkou. 

Skladování: 

Výrobek je nutné skladovat v originálním obalu, v jakém je distribuován v obchodní síti. Je nutné jej chránit  

před mechanickým poškozením a případnou kontaminací. Je zapotřebí zajistit optimální  

teplotu skladování v rozmezí 5 – 25 °C. Při dodržení doporučených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců  

(datum na obalu). 

------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

       Naše doporučení pro použití, správné zpracování výrobku, parametry vychází z našich nejlepších zkušeností, 

poznání a vyzkoušení v běžných podmínkách, které jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani 

vedlejší závazky. Výrobce nepřebírá záruku za vhodnost použití a aplikace daného výrobku pro určitý 

konkrétní účel. Uživatel není zbavený svojí povinnosti odborně řemeslně správně vyzkoušet výrobek na 

vlastní odpovědnost  jestli je vhodný k plánovanému účelu použití. Vlastní použití výrobku a jeho zpracování 

při použití není možné výrobcem ovlivnit. Výrobce proto neodpovídá za chybné použití, které je v rozporu 

technickým popisem a běžnými praktickými a pracovními postupy ve stavebnictví. 

. 

 

Výrobce:  

Jakub Kubáček, Bělkovice-Lašťany 785, PSČ: 783 16, IČO: 01220497. Tel: 773 588 458. 

 

Platnost: 

Od 16.10.2022  


