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ASUSO ML Holzlasur 
lazura do wykańczania i konserwacji drewna 

zapewniająca długotrwałą ochronę
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odporna na wpływy atmosferyczne
odporna na działanie promieni UV
reguluje wilgotność
daje się dobrze rozprowadzać, doskonała rozlewność
duża zdolność penetrowania
posiada słaby zapach dzięki zastosowaniu rozpuszczalników 
o małej zawartości związków aromatycznych, po 
wyschnięciu jest bezwonna

Opis
Lazura do zabezpieczania drewna bez zatykania porów, o dużej przezroczystości na bazie 
żywic alkidowych.  Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna na zewnątrz.

Działanie 
Znakomite działanie hydrofobowe dzięki specjalnej kombinacji lepiszcza. Ochrona przed 
słońcem dzięki zastosowaniu odpornych na działanie promieni UV i bardzo odpornych na 
działanie światła pigmentów na bazie tlenku żelaza.

Zakres stosowania
Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna miękkiego i twardego na zewnątrz 
bez kontaktu z ziemią. Do domów z bali, okładzin zewnętrznych, pergoli, ogrodzeń 
/parkanów itd. W przypadku drewna dębowego stosować 2-3 razy lub grubowarstwową 
lazurę ASUSUO Compaktlasur ML.
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o dużej przezroczystości – podkreśla strukturę i rysunek słojów
jedwabiście matowa
brak łuszczenia/odpryskiwania się powoduje bezproblemową możliwość ponownego 
nanoszenia bez szlifowania

Zużycie
2200-250 ml/m  w 2-3 operacjach.Odcienie barw

P00 - bezbarwny P41- jasny dąb P10 - sosna P91- srebrno-szary

P30 - teak P45 - kasztan P20 - złoty brązP80 - tanne

P70 - mahońP60 - palisanderP50 - orzechP01- biel



ASUSO Compaktlasur ML 
lazura kompaktowa
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odporna na wpływy atmosferyczne
odporna na działanie promieni UV
reguluje wilgotność
daje się dobrze rozprowadzać, doskonała 
rozlewność
doskonała przyczepność
posiada słaby zapach dzięki zastosowaniu 
rozpuszczalników o małej zawartości związków 
aromatycznych, po wyschnięciu jest bezwonna

Opis
Przezroczysta, tiksotropowa lazura średniowarstwowa na bazie żywic 
alkidowych, zawiera rozpuszczalnik. Nadaje się do dekoracyjnego 
kształtowania powierzchni drewna na zewnątrz oraz jako ochrona przed 
czynnikami atmosferycznymi. Posiada znakomite działanie hydrofo-
bowe dzięki specjalnej kombinacji lepiszcza. 

Działanie
Ochrona przed słońcem dzięki zastosowaniu odpornych na działanie 
promieni UV i bardzo odpornych na działanie światła pigmentów na 
bazie tlenku żelaza.

Zakres stosowania
Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni oraz jako ochrona przed 
czynnikami atmosferycznymi drewna zachowującego wymiary
i warunkowo zachowującego wymiary, na zewnątrz i bez kontaktu 
z ziemią. Do domów z bali, okładzin zewnętrznych, pergoli, okien, drzwi 
zewnętrznych itd.
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wnika głęboko i szybko
środek bezpieczny w działaniu
trwale chroni przed ponowną inwazją
posiada słaby zapach dzięki zastosowaniu 
rozpuszczalników o małej zawartości związków 
aromatycznych, po wyschnięciu jest bezwonny
możliwość nakładania kolejnej warstwy
środek ochrony drewna do stosowania 
zgodnie z normą DIN 68 800-3,4

ASUSO HolzwurmEX 
środek ochronny do drewna

Opis
Przezroczysty środek do ochrony drewna, do zwalczania owadów 
niszczących drewno o jednoczesnym działaniu zapobiegawczym. 
Zawiera rozpuszczalnik.

Działanie
Zwalcza owady (spuszczel pospolity, kołatkowate) w drewnie.
Profilaktycznie chroni drewno przed owadami.

Zakres stosowania
Do zwalczania inwazji owadów w nośnych i nie przenoszących 
obciążeń drewnianych elementach konstrukcyjnych według normy 
DIN 68 800-4, o jednoczesnym działaniu zapobiegawczym.
Do więźby dachowej, konstrukcji drewnianych i innych.

Zużycie
2

Podczas zwalczania (owadów): 300-350 ml/m
2

Zapobiegawczo: 200-250 ml/m

Odcienie barw
Bezbarwny

ASUSO MasterLine

Zużycie
2160-200 ml/m  w 2-3 operacjachOdcienie barw

P00 - bezbarwny P10 - sosna P91- srebrno-szaryP30 - teak

P20 - złoty brązP80 - tanne

P70 - mahońP60 - palisanderP50 - orzechP01- biel

P90 - heban



ASUSO Zaunlasur ML
lazura do ogrodzeń/parkanów 
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odporna na wpływy atmosferyczne
reguluje wilgotność
daje się dobrze rozprowadzać, doskonała 
rozlewność
posiada słaby zapach dzięki zastosowaniu 
rozpuszczalników o małej zawartości związków 
aromatycznych, po wyschnięciu jest bezwonna
przezroczysta – podkreśla strukturę i rysunek 
słojów

Opis
Zabarwiony na brązowo środek ochrony drewna na bazie żywic 
alkidowych, zawiera rozpuszczalnik. Do dekoracyjnego kształtowania 
powierzchni drewna na zewnątrz.

Działanie 
Ochrona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (słońce, 
deszcz) dzięki zastosowaniu odpornych na działanie światła pigmentów 
na bazie tlenku żelaza.

Zakres stosowania
Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna na zewnątrz bez 
kontaktu z ziemią, np. ogrodzeń/parkanów, krat, pergoli, bram.
W przypadku drewna dębowego stosować 2-3 razy lub grubowar-
stwową lazurę ASUSUO Compaktlasur ML.

Odcień barwy Zużycie
2

Ciemnobrązowa 200-250 ml/m  w 2-3 operacjach.

ASUSO Holzimpraegnieroel 
 olej do impregnacji drewna
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podwyższona kombinacja substancji czynnych
podwyższona właściwości penetracyjne
nadaje się do dostępnych w handlu lazur
odporny na wpływy atmosferyczne
podwyższona wytrzymałość i przyczepność       
w stosunku do naniesionych później powłok 
malarskich, przede wszystkim w przypadku silnie 
wsiąkliwych podłoży wzgl. podłoży o różnej 
wsiąkliwości

Opis
Bezbarwna powłoka gruntowa do ochrony drewna na bazie żywic 
alkidowych, zawiera rozpuszczalnik.

Działanie 
Działanie zapobiegawcze przeciw siniźnie drewna, niszczącym drewno 
grzybom, pleśni i niszczącym drewno owadom.

Zakres stosowania
Do stosowania na powierzchni drewna miękkiego i twardego na 
zewnątrz bez kontaktu z ziemią, których dekoracyjna obróbka końcowa 
ma być potem wykonywana przy pomocy lazur, farb lub lakierów. Do 
okładzin zewnętrznych, bram, pergoli, ogrodzeń/parkanów itd.

Zużycie
2

200-250 ml/m  w 2-3 operacjach.

Odcienie barw
Bezbarwny

ź brak łuszczenia/odpryskiwania się powoduje bezproblemową 
renowację bez szlifowania

ź posiada słaby zapach dzięki zastosowaniu rozpuszczalników o małej 
zawartości związków aromatycznych, po wyschnięciu jest bezwonny
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