
 

  
... a jde to efektivněji!

Speciální aplikace          

 Technika rozjasnění

Profesionální kombinace nátěrů k 
 rozjasnění silně zvětralých nebo tmavých 
druhů dřeva: 

LUCITE® House-Paint ▶  –  
krycí základní nátěr jako zjasňovač a speciální 
 přidržovač laku 
DELTA Active-Lasur 5.11 ▶  –  
lazura na dřevo na bázi rozpouštědla, vysoce  odolná 
proti UV záření, bez obsahu biocidních látek, jako 
vrchní lazura
V systému odolná proti chemickým a povětrnostním  ▶
vlivům

Výchozí stav 
Zvětralá dřevěná fasáda

Renovace
v šedém odstínu Greywood

Renovace
v červeno-hnědém barevném odstínu 

LUCITE® House-Paint + 
DELTA Active-Lasur 5.11

RenoDuo k rozjasnění silně  
zvětralých fasád se vzhledem 
dřeva.



 

LUCITE® House-Paint +  
DELTA Active-Lasur 5.11

Systém RenoDuo... 

LUCITE® + DELTA   
... a jde to efektivněji

3 barevné odstíny na výběr:

Technika rozjasnění:

Greywood 
Krycí barevný odstín 1005 T šedá 
(bříza) + barevný odstín lazury  
7310 břidlicová

Červeno-hnědá
Krycí barevný odstín NCS 1117-Y35 R  
+ barevný odstín lazury 8320 týk

Okrově hnědá
Krycí barevný odstín 1006 T okr  
+ barevný odstín lazury 
 2335 pinie/borovice

 ... pro hospodárnou renovaci zvět-
ralých povrchů dřeva

Výhody výrobku ve dvojitém 
balení:

  Přidržovač laku a krycí egalizátor  
  na dřevo
▶ LUCITE® House-Paint –  
 jako tenkovrstvý speciální přidržovač laku   
 a krycí, tónovací základní nátěr a    
 mezinátěr.

▶ Vysoká elasticita LUCITE® navíc zabraňuje  
 oprýskávání nátěrového filmu při   
 bobt nání a smršťování dřeva.

▶ LUCITE® House-Paint s ochranou proti  
 napadení řasami a houbami.

  Intenzivnější ochranná funkce  
  s lazurovým nátěrem s ochranou  
  proti povětrnostním vlivům
▶ DELTA Active-Lasur 5.11 –   
 hedvábně lesklý a zušlechtěný povrch  
 s vysokou odolností proti UV záření. 

▶ Formulace s ochranou proti kapání - 
 ideální také pro práci nad úrovní hlavy

▶ Velký plošný výkon -  
 efektivní na velkých plochách.

▶ Bez biocidních a aromatických látek
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Zvětralý povrch dřeva (většinou s nepravi-
delnými skvrnami) se rozjasní a zachovává 
si charakter lazury.

Krycí základní nátěr a mezinátěr

Tmavý podklad se zakryje požadovaným 
barevným odstínem LUCITE® House-Paint. - 
Správná předúprava podkladu je popsána  
v platném technickém listu k přípravku  
LUCITE® House-Paint

Průhledný krycí nátěr

Krycí nátěr se provede nanesením tenkých 
vrstev DELTA Active-Lasur 5.11.
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Váš specializovaný prodejce CD Color:

Člen skupiny Dörken

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Tel.  0 23 30 / 9 26 - 0, 
Fax  0 23 30 / 9 26 - 580 
www.cd-color.de
info@cd-color.de


