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NANO lazúr és alapozó viasszal
висококачествен лак за дърво

NANO TECHNOLOGY 

UV FILTER

WATER RESISTANT

tölgy / дъб arany tölgy / златен дъб

tikfa / тик cseresznye / череша mahagóni / махагон

dió / орех paliszander / палисандър

jegenyfenyö / ела szürke / сив

színtelen / безцветен nyírfa / бреза pínia / пиния

trópusi mahagóni / тропически махагон

gesztenye / кестен

Kiszerelés/Опаковка: 0,75 L, 2,5 L

Опаковка
Kiadósság/Разходна норма:

9–12 м2/L (л)



PERGOLÁK / ПЕРГОЛИ BELTEREK / ИНТЕРИОРBÚTOROK / МЕБЕЛИFAHÁZAK / ДЪРВЕНИ КЪЩИ

NANO
alapozó

грунд

AQUA
viasz
восък

NANO
lazúr

лак

Az új nano kötőanyagnak köszönhetően a lazúr mélyebben bejut a fa 
szerkezetébe és a hagyományos kötőanyagú lazúrokkal szemben 
erősebb réteget hoz létre. A fa felületéhez 50%-al erősebben tapad, mint 

a hagyományos lazúrok. A kialakult réteg homogénebb és maga a felvitel 
egyszerűbb, mint a megszokott lazúroknál.

НАНО ТЕХНОЛОГИЯ - отнася се до научнaта област, която се занимава 
с много малки структури, обикновено с размер под 100 нанометра. 

Един нанометър (nm) е една милиардна част от метъра. Използването на 
нано-материали при производството на Китфорт лак за дърво значително 
подобрява характеристиките му спрямо широко разпространения 
обикновен лак за дърво. Aktiv Lazur прониква по-дълбоко в дървото, има 
по-голяма устойчивост на надраскване, осъществява 50 % по-силна 
адхезия към основата, създава по-равномерен слой и самото лакиране е 
по-лесно. 

NANO TECHNOLOGY 

A lazúrok legnagyobb ellensége az UV sugárzás, amely évről évre 
erősödik, amit a saját bőrünkön érezhetünk. Ezért az új lazúrhoz nagyon 
hatásos UV szűrőt adtunk, amely véd az UVA és UVB sugárzástól is. Nem 

csak a festék filmet védi, hanem védi a fát is a károsodástól. 

UV ФИЛТЪР – най-големият враг на лака за дърво е 
ултравиолетовото излъчване, което се увеличава всяка година. 

Затова в Aktiv Lazur е добавен много ефективен UV филтър, който го прави 
по-устойчив дори и при високи нива на ултравиолетово лъчение от 
слънчевата светлина. Това не само предпазва слоевете на лазурния лак, 
но и ограничава стареенето на дървото.

UV FILTER

Az AQUA viasz adalék jelentősen növeli a lazúr ellenállását a légköri 
nedvesség – eső, hó, köd, zúzmara – ellen. Meggátolja a nedvesség 

átjutását a lazúr rétegen – ezáltal védi a fát, de nem akadályozza meg a fa 
légzését. 

УСТОЙЧИВ НА ВОДА –  специалната добавка AQUA восък подобрява 
устойчивостта на Aktiv Lazur спрямо въздействието на влагата във 
въздуха, дъжд, сняг, мъгла, замръзване. Тя ограничава 

проникването на вода в нанесения слой лак, а с това и в дървото. По този 
начин удължава и неговия живот, и този на лаковото покритие. 
Същевременно AQUA восъкът дава възможност на дървото да диша.

WATER RESISTANT

�  Új fára és felújításra beltérben és kültérben  � Tökéletesen védi a fát az időjárás 
viszontagságaitól  �  Ablakok, ajtók, falburkolatok, kerti bútorok, kerítések, 
verandák, pergolák, faházak, fa homlokzatok festésére.

AktivLazur - a tartós favédelem. 
NANO-UV plus gyorsan száradó Lazúr és Alapozó 3 az 1 –ben

 �  Подходящ за интериор и екстериор.  �  Придава отличен външен вид на дървото.  �  
Оптимална защита от атмосферно влияние, потъмняване и дърворазрушаващи 
организми.  �  За нанасяне върху всякакви дървени повърхности и нови, и стари - 
прозорци, врати и техните рамки, мебели, вкл. градински, огради, веранди, навеси, 
дървени къщи, облицовки на стени и тавани, греди, стрехи и покривни конструкции.

AktivLazur UV plus - бързосъхнещ нано лак 3в1 на водна основа 
за продължителен живот на дървото


