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Charakterystyka: Vario 2000 jest prześwitującą powłoką malarską (lazurą) o słabym zapachu na 

bazie oleju lnianego i żywicy alkidowej ze zintegrowaną ochroną przed sinieniem. 
Konstrukcja z powłoką Vario Naturalny Grunt (Vario Naturgrund) ma działanie 
zapobiegawcze przed gniciem, pleśnią, sinieniem, atakiem insektów oraz odznacza 
się odpornością na działanie światła i pogody, zdolnością regulacji wilgotności  
i odpierania wody.  

 
Zakres zastosowania: Do dekoracji i ochrony drewna, np. okien drzwi, balkonów, płotów, szalunków itd. 
 
Obróbka wstępna  
podłoża: Wilgotność drewna miękkiego nie powinna przekraczać 25%, a twardego 20%. 

Usunąć z materiału brud i kurz. W przypadku drewna egzotycznego należy usunąć  
z niego składniki wewnętrzne (Holzinhaltstoffen). Drewno pokryte barwnymi 
lazurami należy przeszlifować. Stare powłoki barwne należy usunąć przez 
odbejcowanie i zmycie rozpuszczalnikiem, względnie przez zeszlifowanie.  

 
Nanoszenie: Przez malowanie pędzlem, natrysk lub metodą zanurzeniową malowanie pędzlem 

(bez rozcieńczania) i natryskiem (do natrysku dodać 10-15% rozpuszczalnika 438). 
 
Ważna wskazówka: W pomieszczeniach stosować tylko do niewielkich powierzchni (np. okna, drzwi 

domowe itd.). Do dużych powierzchni wewnątrz zalecamy nasz program Rosner 
Bejce i Lakiery do mebli.  

 
Wydajność: Na heblowanym drewnie: 12 do 14m

2
/l przy jednokrotnym malowaniu i 8 do 10m

2
/l 

przy dwukrotnym malowaniu. Na drewnie chropowatym (po pile): 8 do 9m
2
/l przy 

jednokrotnym malowaniu i 4 do 5m
2
/l przy dwukrotnym malowaniu. 

 
Struktura powłoki w  
zastosowaniach zewnętrznych: 
 

1x Vario Podkład (Naturgrund) - impregnacja 
2x Vario 2000 Lazura (Holzschutzlasur) - powłoka 

 

Suszenie: (w temp. 20°C i 55% wilgotności względnej): Lazura Vario 2000 jest sucho pyłowa 
po ok. 8 do 10 godzin. Nadaje się do obróbki po 12 do 14 godzinach.  

 
Rozpuszczanie i mycie  
narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika do farb 438 Christ Ebelux lub PUG.  
 

Przechowywanie: 12 miesięcy w temperaturze od 5°C do 30°C w oryginalnie zamkniętych beczkach.  
 
Ważne ! W przypadku jasnych odcieni barw właściwości drewna mogą wywierać 

wpływ na odcień barwy. Vario 2000 bezbarwna powinna być używana tylko do 
rozjaśniania lub jako powłoka ochronna przy zewnętrznych powierzchniach 
drewna zagruntowanych barwnie. Przed i w trakcie użycia mocno mieszać. Po 
zakończeniu prac zamknąć dobrze beczkę, względnie dobrze przykryć wannę 
do zanurzania. Odcień biały ma skłonności do żółknięcia.  

 
 


