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RU Лазурь
для дерева
снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты и 
декоративной отделки дерева, 
деревянных изделий и кон-
струкций. Применяется при 
окраске деревянных оконных 
рам, дверей, ставней, балко-
нов, оград и т.п

EN Wood
lazure
exterior / interior

It is intended for protective and 
decorative coating of wood, 
wooden products and construc-
tions. It is recommended for 
application on wooden window 
frames, doors, storm windows, 
balconies, fences, etc.

UA Лазур
для дерева
зовні / всередині приміщень

Призначена для захисту 
і декоративної обробки 
дерева, дерев'яних виробів та 
конструкцій. Застосовується 
при фарбуванні дерев'я- 
них віконних рам, дверей, 
балконів, огороджень і т.п.

Захист та декорування деревини / Защита и декорирование древесины /
Wood protection and decoration 

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder алкідний лак алкидный лак alkyd  varnish

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree глянцевий глянцевый glossу

колір / цвет / color 9 кольорів 9 цветов 9 colors

розчинник / растворитель / solvent уайт-спірит (нефрас С4-155/200), сольвент 
або їх суміш

уайт-спирит (нефрас С4-155/200), сольвент 
или их смесь

white spirit (nefras C4-155/200), 
solvent or their solution

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, фарборозпилювач кисть, краскораспылитель а brush, a paint gun

норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

100-160 мл/м² 100-160 мл/м² 100-160 ml/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 24 години 24 часа 24 hours

СП / СГ / VP 24 місяці 24 месяца 24 months

фасування / фасовка / package 0,75 л, 2,3 л 0,75 л, 2,3 л 0,75 l, 2,3 l 

• надійно захищає від деревовражаючих шкідників (шашель та ін.), грибків, гнилі, плісняви, синяви, атмосферних впливів і вологи /
   надежно защищает от деревопоражаючих вредителей (шашель и др.), грибков, гнили, плесени, синевы, атмосферных воздействий
   и влаги / it protects against pest (wood-fretter and others), fungi, rost, mould, blue stain, weather effects and moisture
• утворює еластичну плівку, яка не тріскається з часом / образует эластичную пленку, которая не трескается со временем / it creates flexible
   film, which doesn’t crack through the time 
• вигідно підкреслює природну красу деревини / выгодно подчеркивает естественную красоту древесины / it gainfully emphasizes natural
   beauty of wood

безкольоровий
бесцветный / colorless

палісандр
палисандр / palisander

калужниця
калужница / marigold

горіхове дерево
ореховое дерево / nut tree

горобина
рябина / rowan

дуб
дуб / oak

червоне дерево
красное дерево / mahogany

тікове дерево
тиковое дерево / teak tree

осінній клен
осенний клен / autumn maple

Перелік кольорів Лазурі для дерева
Перечень цветов Лазури для дерева
A color range of Wood lazure

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.


