
 

  
XYLODHONE® HP 

WYSOKA JAKOŚĆ 

 

 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

 Długotrwały efekt, trwałość wymalowań. 

 Wysoka odporność na promienie UV. 

 Nie tworzy zacieków dzięki kremowo- żelowej konsystencji. 

 Piękno i długotrwała ochrona, do 8 lat trwałości powłoki*. 

 Nie łuszczy się 

 Podkreśla naturalny rysunek usłojenia drewna 
 

PRZEZNACZENIE I OPIS 

 Aksamitna Lazura XYLODHONE® HP Syntilor podkreśla naturalne 
piękno i zapewnia długotrwałą ochronę (do 8 lat trwałości powłoki*) 
wszystkich elementów stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. 

 Bogata formuła i aksamitna konsystencja ułatwiają aplikację, a wyjątkowe 
właściwości dekoracyjne zapewniają wyjątkowy efekt wykończeniowy na 
wszystkich rodzajach drewna. 

 Bezbarwny*, 8 odcieni drewna i 1 kolor : dąb jasny, dąb złocisty, dąb 
średni, dąb rustykalny, palisander, wiśnia złocista, mahoń drewno egzotyczne, 
biel.  

 Pojemności: 1L, 2,5l, 5L 
 
*Wersji bezbarwnej nie należy aplikować na zewnątrz jako jedynego wykończenia 
 
*Trwałość ograniczona jest w przypadku zastosowania na drewnach mało chłonnych, takich jak: dąb, czerwone drewno cedrowe (jałowiec 
wirginijski), iroko, itp., jak również w przypadku ekspozycji południowej lub zachodniej. Należy przeprowadzić aplikację zgodnie ze wskazówkami 
umieszczonymi na etykiecie oraz karcie technicznej produktu 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

 Przed użyciem dobrze wymieszać. Nie nakładać na drewno o wilgotności 
powyżej 10 % lub na drewno, którego wilgotność może uleć istotnej zmianie. 

 Stosować na powierzchnie drewniane czyste i suche. Podłoże na którym 
znajdują się resztki innych wykończeń należy przeszlifować, odtłuścić i 
starannie odkurzyć. W razie potrzeby zastosować zmywacze do powłok 
Syntilor. 

 Jeśli drewno jest zaatakowane przez insekty lub przeznaczone do użytku w 
bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, zaaplikować produkt 
regenerujący XYLODHONE TI AQUARETHANE Syntilor o intensywnym 
działaniu i pozostawić na 48h do wyschnięcia.  

 Nie należy przekroczyć czasu 48 h między nakładaniem kolejnych warstw 

 Nie aplikować kolejnych warstw produktu przed wyschnięciem uprzednio 
nakładanych. 

 APLIKACJA NA ZEWNĄTRZ: Nakładać w 3 obfitych warstwach, które 
pozwolą uzyskać doskonały efekt zabezpieczająco-dekorujący. Zmatowienie 
pierwszej warstwy drobnoziarnistym papierem pozwoli uzyskac jeszcze 
piękniejsze- nasycone wykończenie. 

 RENOWACJA bieżąca (odświeżenie powłoki) : oczyścić powierzchnie, a 
następnie nałożyć warstwę Lazury na stare- nienaruszone warstwy. Wersja 
bezbarna pozwoli wzmocnić odpornosc wartwy wykonczeniowej  bez zmiany 
jej odcienia. 

 RENOWACJA  naprawcza : zmatowić powierzchnię za pomoca 
drobnoziarnistego papieru ściernego, dokładnie oczyścić z pozostałego pyłu 
następnie nałożyć 2 warstwy produktu w wersji kolorystycznej. 

 APLIKACJA WEWNĄTRZ: nakładać w 2 warstwach. Stosować w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach.  

 Na niektórych rodzajach drewna czas schniecia może ulec wydłuzeniu 

 Aplikacja na powierzchnie pionowe- produkt nie jest polecany do zastosowań 

 

 

LAZURA KOMPAKTOWA 

JEDNOCZEŚNIE 

ZABIEZPIECZA I 

DEKORUJE 

 

ZWIĘKSZONE DZIAŁANIE 
WODOCHRONNE 

 

ZABEZPIECZA PRZED 

PROMIENIOWANIEM UV 

ZAPOBIEGA DEGRADACJI 

DREWNA 

 

DO 8 LAT TRWAŁOŚCI 

POWŁOKI 

 

PODKREŚLA NATURALNY 

RYSUNEK USŁOJENIA 

DREWNA 

 

NIE ŁUSZCZY SIĘ 

 

AKSAMITNE 

WYKOŃCZENIE 



Karta Techniczna. 

Znosi i zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Stworzona, zaktualizowana i wydana we Francji. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego podane są zgodnie ze stanem naszej wiedzy.

 Karta ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi gwarancji dla użytkownika naszych produktów. 

 

 

 

 
  

GOTOWY DO 
UŻYCIA 

 CZAS 
SCHNIĘCIA : 

 

 
PĘDZEL 

 
ŁAWKOWIEC 

 
CZYSZCZENIE 

WODA  

WYDAJNOŚĆ W 
PRZYBLIŻENIU: 

1 L = 12 m² 
Na warstwę 

Około 30 minut 
Zachować odstęp 2 h 
pomiędzy kolejnymi 
warstwami 

 
DANE TECHNICZNE 

PRZEZNACZENIE Lazura ochronna i dekoracyjna do elementów drewnianych wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. 

TYP ŻYWIC Poliuretan 

KONSYSTENCJA Kremowo-żelowa 

ZUŻYCIE 12m2 z litra, na jedną warstwę 

ZABARWIENIE ANTY-UV Czyste, transparentne pigmenty tlenku żelaza, mikronizowane 

INFORMACJE WYMAGANE PRAWEM Aby otrzymać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, prosimy o 
kontakt z naszym Działem Obsługi Technicznej. 

PRZECHOWYWANIE Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie 
zamkniętym, opakowaniu. Środek nieposiadający właściwości 
łatwopalnych. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Nie nakładać w temperaturze niższej niż 12°C. Nie wyrzucać pozostałości 
do ścieków. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

na podłogach, ani w miejscach gdzie może gromadzić się woda. 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

 Po użyciu starannie wycisnąć i wytrzeć pędzle. 

 Wypłukać je w pojemniku z małą ilością wody; pozostawić do odparowania 
wody. 

 Pusty pojemnik można wyrzucić razem z odpadami komunalnymi. 

 Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie. 

 Nie wyrzucać pozostałości do ścieków.  
 


