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Rhenocoll Compactlasur 55 S, transparentní lazura na dřevo vystavené vlivům počasí
Kód: A 6054 (bezbarvá a pestré odstíny)
Kód: A 6055 (báze pro míchání C)

Specifikace: Středněvrstvá lazura s vyšším obsahem sušiny. Vytvoří film pro silnou ochranu před 
počasím. Na vodní bázi na dřevo v interiéru a exteriéru bez kontaktu se zemí, roubenky, trámy, 
obklady fasády, táflování. Na dřevo na zahradě, pergoly, zástěny. Dřevo nasytí a sníží kolísání 
vlhkosti a tím zabrání tvorbě trhlin. Vysoká pigmentace poskytuje dobrou ochranu před UV 
zářením. Má sjednocující účinek, je šetrná k životnímu prostředí a s neutrální vůní. Rychle 
schnoucí.

Použití: Zpracování štětkou, stříkáním.

Konzervace: Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím, plísni, 
houbám a zárodkům hniloby.

Forma dodávky / Barevný odstín: Bezbarvé a transparentní barevné odstíny na 
dřevo z vzorníku: Design Collection 8 (lazura na dřevo).

Stupeň lesku: Hedvábně matná až hedvábně lesklá, podle síly nátěru.

Podklad: Všechna listnatá a jehličnatá dřeva.

Další ošetření: Několikanásobný nátěr Rhenocoll Compactlasur 55 S je možný, 

doporučené jsou 2-3 nátěry.

Spotřeba: Cca. 50-80 ml/m2 

VOC 2010: Kat. E / vodní báze/ Max. hodnota 130 g/L / Skut. hodnota 13 g/L.

Nařízení o biocidech: Bez registrační povinnosti, bez biocidů. 

Nezředěné 
Vodou 
Vodou

Upozornění ke zpracování: 
Konzistence zpracování:  
Ředění: 
Čištění nástrojů:   
Teplota při zpracování:  
Schnutí při normálním klima:

Ne nižší než +8°C (teplota materiálu a prostor).  Je 
Podle síly nátěru a teploty, po 30-120 min. se dá přetřít.

Přirozená imunita          Přírodní           Minerální 
 Navrženo pro profesionální použití
 Žádné karcinogenní látky
 Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty 
 Pro lidi a zvířata zcela nezávadná
 Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky

      uvědomělé eliminaci jedů
 Chráněno celosvětovým patentem

Výrobce: Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel
Výhradní distributor pro ČR: Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice 

tel.: 379 724 676  •  fax: 379 724 676  •  e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz  •  www.rhenocoll.cz



ISO 9001

Technický list
Rhenocoll Compactlasur 55 S Kód: A 6054

Verze: 2018/10    Strana 2 ze 2

Postup při nátěru: 

Odolnost vůči počasí:  

Obecné upozornění:

Bod hoření:

Venku: Nejméně 2 nezředěné nátěry, při silné povětrnosti 
se doporučují 3 nátěry.
Rhenocoll Compactlasur 55 S bezbarvá se nedoporučuje 
k použití v exteriéru.
Před použitím a po delších přestávkách dobře promíchat. 
Povrch dřeva musí být čistý, suchý, bez mastnoty a bez 
vosku. Nemíchat s výrobky s obsahem ředidla.  
Není

Další upozornění ke zpracování: Pečlivě ošetřit trhliny ve dřevě. 
Produkt zpracovávat nezředěný, po uschnutí je bez zápachu. 
Prostory v průběhu zpracování a poté dobře větrat.

Označení podle směrnice (ES) Č. 1272/2008: Bez označení. 
ADR/GGVS: Nejedná se o nebezpečné zboží.

Bezpečnostní upozornění: Při práci musí být dodržována běžná bezpečnostní opatření a 
předpisy příslušné profesní organizace. Informace týkající se bezpečnosti a upozornění ohledně 
likvidace prosíme vždy hledejte v aktuálních technických listech.  
Určeno pro použití v průmyslových závodech.

Skladování: V originálním obalu delší dobu neskladovat a netransportovat při teplotách nižších 
než +8°C a vyšších než +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném původním obalu lze skladovat 1 
rok. Po otevření brzy spotřebovat.

Dodávané objemy:
dóza 750 ml
kbelík 2,5 l
kbelík 5 l
kbelík 20 l  

Servis: Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.
Tel.: + 420 379 724 676
Mob.: + 420 602 323 886
E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz
Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u nás 
realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH (Spolkový 
soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož nemůžeme ovlivnit 
mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického listu nebo přesahující 
jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém případě platí naše 
obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost všechna předchozí 
vydání.
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