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GLAMOUR EFFECT – Lazura 
 

Opis produktu:  

 Transparentny, jednoskładnikowy lakier w metalowej puszce gwarantujący otrzymanie powłok 

o wysokiej jakości. 

 Produkt na bazie wysokiej jakości żywic syntetycznych, wosków, środków reologicznych 

i modyfikujących. 

 Kompozycja surowcowa zapewnia otrzymanie powłok o dużej odporności na ścieranie 

i zabrudzenia. 

 W ofercie dostępne są 2 rodzaje lazury: Połysk i Mat. 

 Lazura może samodzielnie stanowić warstwę wykończeniową ścian i sufitów, jak również być 

bazą do osiągania niecodziennych efektów dekoracyjnych po dodaniu do niej Brokatu, Pasty 

metalicznej lub Pigmentu MIX. 

 

Przeznaczenie:  

Lazura służy do osiągania oryginalnych efektów dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń 

na powierzchniach uprzednio pomalowanych farbami białymi lub kolorowymi. Wydobywa głębię 

i nasycenie koloru nadając wykończenie matowe lub z połyskiem. Zapewnia nie tylko wyjątkowy efekt 

dekoracyjny lecz dzięki swym właściwościom zabezpiecza przed zabrudzeniami i nadaje odporność na 

zmywanie i szorowanie. Lazura jest szczególnie polecana do malowania wszelkich pomieszczeń 

narażonych na częste zabrudzenia (m.in. przedpokoi, kuchni, pokoi dziecięcych oraz klatek 

schodowych). Doskonale też sprawdzi się w przypadku malowania lamperii. 

Lazura jest podstawowym składnikiem większości efektów tworzonych z produktów Glamour Effect – 

Brokatów i Past metalicznych. W celu uzyskania innego odcienia Lazurę można także barwić 

pigmentami Pigment MIX. Efekty zdobnicze zależą od inwencji dekorującego i użytych narzędzi.  

 

Sposób stosowania:  

Powierzchnia, na którą nanoszona będzie Lazura powinna być czysta i odtłuszczona. Najlepsze efekty 

uzyskuje się na świeżo pomalowanej odpowiednim kolorem ścianie lub suficie. Lamperie pomalowane 

emalią ftalową zagruntować odpowiednim gruntem szczepnym. Przed użyciem Lazurę należy 

dokładnie wymieszać. Nakładać cienką warstwę na pomalowaną wcześniej odpowiednim kolorem 

powierzchnię. W zależności od oczekiwanego efektu można stosować nanoszenie pędzlem, wałkiem, 

gąbką (tamponowanie, wcieranie) lub pacą Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę można położyć 

po około 2 godzinach. Nakładanie lakieru powinno być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, 

ponieważ ewentualnych zaschniętych odcięć nie da się zatuszować. Nie należy wykonywać 

punktowych poprawek na powierzchni lakieru gdyż może to spowodować pojawienie się różnić 

w połysku. Po wymalowaniu lakier może zmienić odcień podłoża na bardziej intensywny. 

Wyrób w opakowaniu ma kolor mlecznobiały, który po wyschnięciu zmienia się na transparentny. 
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Transport i przechowywanie:  

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5oC 

do +40oC. 

 

Opakowania: 

Puszka metalowa 750 ml  

Karton zbiorczy: 6 szt. 

 

Okres gwarancji:  

36 miesięcy 

 

Atesty: 

Atest Higieniczny PZH 

 
 

Dane techniczne:  

Stan skupienia ciecz 

Barwa mlecznobiała 

Zapach  charakterystyczny 

Wartość pH ok. 8,0 

Gęstość (20oC) 1,03 ±0,01 g/cm3 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie 

prac 

od +5oC do +25oC 

Wydajność około ok 10 m2 w zależności od sposobu 

aplikacji 

Liczba zalecanych warstw 1 – 2 

Czas schnięcia 2 godziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie 

z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej 

Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta. 


