
HK-LASUR*

Jakość premium:

Lazura ochronna do drewna klasy premium, chroni przed sześcioma zagrożeniami

Długotrwała ochrona drewna
w najlepszej profesjonalnej jakości

Lazury ochronne
do drewna stosowanego 

na zewnątrz

RC 260 pinia/modrzew nr art. 2250   RC 545 teak                nr art. 2251   RC 555 kasztan          nr art. 2253

RC 960 ciemnozielony nr art. 2254   RC 565 mahoń            nr art. 2255    RC 720 palisander     nr art. 2256

RC 970 srebrnoszary  nr art. 2257    RC 660 orzech            nr art. 2260   RC 270 sosna             nr art. 2262

RC 360 dąb rustykalny nr art. 2263    RC 365 dąb jasny       nr art. 2264   RC 120 hemlok             nr art.2266

RC 990 biały               nr art. 2268    RC 790 heban             nr art. 2252   RC 965 zieleń solna    nr art. 2292



AQUA HK-LASUR*

Jakość premium:

Wodna lazura klasy premium, przeznaczona do ochrony drewna

Długotrwała ochrona drewna
w najlepszej profesjonalnej jakości

Lazury ochronne
do drewna stosowanego 

na zewnątrz

RC 720 palisander      nr art. 1375    RC 365 dąb jasny      nr art. 1370    RC 260 pinia/modrzew nr art. 1373

RC 545 teak               nr art. 1374     RC 565 mahoń          nr art. 1379     RC 660 orzech           nr art. 1371

RC 990 biały*             nr art. 1378     RC 270 sosna            nr art. 1372     RC 970 srebrnoszary nr art. 1377

   bezbarwny*                nr art. 1376   

*Kolor biały i bezbarwny można stosować tylko w miejscach
nie narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych
(np. na podbitkach dachowych)



HK-LASUR*

Jakość premium:

FT 20923 granitowy   Art.-Nr. 2267 FT 20930 mglisty   Art.-Nr. 2267

FT 20924 szary wodny   Art.-Nr. 2267 FT 20927 piaskowoszary   Art.-Nr. 2267

FT 20925 szary toskański   Art.-Nr. 2267 FT 20928 antracytowy   Art.-Nr. 2267

FT 20926 glinka   Art.-Nr. 2267 FT 26788 platynowy   Art.-Nr. 2291

FT 20931 szary okienny   Art.-Nr. 2267 FT 25416 grafitowy   Art.-Nr. 2265

Grey-Protect
Naturalne szare barwy jako element stylu drewna stosowanego na zewnątrz

Długotrwała ochrona drewna
w najlepszej profesjonalnej jakości

Lazury ochronne
do drewna stosowanego 

na zewnątrz



ALLZWECK-LASUR*
Barwna lazura do drewna na bazie wodnej

teak                            nr art. 2350     orzech                        nr art. 2351     palisander                  nr art. 2354

*Kolor biały i bezbarwny można stosować tylko w miejscach nie narażonych na bezpośredni 
wpływ czynników atmosferycznych (np. na podbitkach dachowych)

kasztan                      nr art. 2355     bezbarwny*               nr art. 2359     biały                           nr art. 2360

dąb jasny                   nr art. 2361     sosna                         nr art. 2363   


