
Tenkovrstvý lazurovací systém 
vhodný pro povrchovou úpravu exteriérových 
i interiérových dřevěných povrchů



Lazurovací mořidlo Vindu Ton (ASC100-kód barevného odstínu viz vzorník) 
Vindu Ton je rozpouštědlové  lazurovací mořidlo určené pro ošetření exteriérových dřevěných povrchů - zahradních 
pergol a nábytku, dřevostaveb, srubů, plotů, zábradlí, dřevěných příček, ale i pro povrchovou úpravu dřevěných ploch 
v interiéru jako jsou podhledy, obklady apod. 

Lazurovací lak Vindu Clear (AM104 či AM105) - pro zvýšenou ochranu exteriérových výrobků 
Pro exteriérové výrobky doporučujeme na základní vrstvu lazurovacího mořidla použít pro zvýšení odolnosti proti vlh-
kosti vrchní lazurovací lak Vindu Clear AM104 či AM105 přibarvený 5% aktuálně použitého odstínu lazurovacího mo-
řidla. 

Vlastnosti lazurovacího mořidla Vindu Ton
• velmi dobře proniká do dřevěného podkladu, kte-

rý rovnoměrně probarvuje a zároveň minimalizuje 
zvedání dřevních vláken

• je vhodné na všechny typy dřevin - jehličnaté, list-
naté a exotické 

• obsahuje pigmenty s vynikající světlostálostí 
• je k dispozici v barevných odstínech, které ko-

respondují s odstíny silnovrstvého lazurovacího 
systému určeného na dřevěná okna a dveře – 
Aquapren/Aquafin

Vlastnosti lazurovacích laků Vindu Clear
• jde o jednosložkové rozpouštědlové laky 
• pronikají do dřevěného podkladu a na povrchu 

vytváří pouze jemně viditelný film 
• lak AM104 je vhodný pro aplikaci máčením 

nebo štětcem 
• lak AM105 je tixotropní (nestékavý), vhodný pro 

aplikaci stříkáním 

Aplikace
• materiál po otevření důkladně promíchejte
• aplikaci provádějte v dodavatelské viskozitě při teplotě 

materiálu a okolního prostředí od 5°C do 30°C
• na vybraný, očištěný podklad aplikujte mořidlo máčením 

nebo štětcem (aplikace stříkáním není doporučena)
• vydatnost je 16 – 20 m2/l
• doba schnutí cca 24 hodin

Údržba kvalitního vzhledu
Povrch ošetřený systémem Vindu vydrží v kvalitním stavu  
od 2 až do 5 let do první nutné údržby (závisí na vystavení 
povětrnostním vlivům).
První kontrolu a obnovu nátěru doporučujeme po 3 le-
tech a poté každoročně, a to následujícím postupem: Pro 
oživení lazury použijte rozpouštědlové lazurovací moři-
dlo Vindu Ton, které naneste štětcem na pečlivě očištěný 
a odmaštěný povrch. Pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti 
následně přetřete namořené části  přibarveným lazurova-
cím lakem AM104. 

Pro více informací a technickou podporu kontaktujte pro-
sím svého prodejce.

Aplikace
• oba uvedené laky je nutné nanášet pouze v tenké vrstvě 

- ne větší než 100 μm 
• aplikaci provádějte při teplotě materiálu a okolního 

prostředí od 5°C do 30°C
• viskozitu laku je možno upravovat materiálem AT057 

nebo NT019 (max. 20 %)
• vydatnost laků je 16 - 20 m2/l
• doba schnutí je cca 12 hodin

 Tenkovrstvý lazurovací systém - Vindu Ton a Vindu Clear



ASC100-1710 Pine

ASC100-1730 Golden Teak

ASC100-2720 Mahagony

ASC100-5701 Nutbrown

ASC100-6720 Light Walnut

ASC100-6740 Palisander

ASC100-1720 Oak

ASC100-2710 Padouk

ASC100-4701 Green

ASC100-6710 Chestnut

ASC100-6730 Teak

ASC100-7712 Ebony

Vzorník odstínů tenkovrstvé lazury
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