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Cetol BLX-Pro in Cetol BLX-Pro 
Top sta skupaj nepremagljiva

Sistem vas bo navdušil z dolgotrajno lepoto in najvišjo stopnjo zaščite vašega lesa pred vremenskimi vplivi. 
Zaradi hitrega sušenja boste v času nanašanja prihranili pri porabi delovnega časa.

Ekspresna lazura 
na vodni osnovi Cetol 
BLX-Pro in debeloslojna 
lazura Cetol BLX-Pro 
Top predstavljata 
popoln sistem zunanje 
zaščite lesa.

Nizozemski proizvajalec Sikkens 
dosega najvišje standarde na po-
dročju zaščite lesa, in sicer po zaslu-
gi intenzivnih vlaganj v razvoj. Plod 
teh naporov je njegova inovativna 
tehnologija veziva. 

Tudi dva nanosa v enem dnevu
S kombinacijo fizikalnega in ke-

mičnega sušenja veziva je pri lazuri 
Cetol BLX-Pro doseženo izredno hitro 
sušenje, pri čemer je lahko posoda 
dolgo odprta. To olajša načrtova-
nje delovnega procesa, zagotavlja 
maksimalni izkoristek na objektu in 
zmanjšuje čakalne dobe. Možna sta 
dva nanosa v enem dnevu, pri čemer 
bo na površini dosežena izjemna ka-
kovost nanosa. 

CETOL BLX-PRO
& BLX-PRO TOP
NEPREMAGLJIVA V SISTEMU

Cetol BLX-Pro 
Tankoslojna lazura

Cetol BLX-Pro Top
Debeloslojna lazura

Sijaj saten sijaj saten sijaj

Zunanje površine: dimenzijsko omejeno stabilne
 lesne konstrukcije in dimenzijsko stabilne lesne
konstrukcije (samo v kombinaciji z BLX-Pro kot
temeljnim premazom)

Vezivo            Vodotopen Akril / Alkid vezivo Vodotopen Akril / Alkid vezivo

Poraba pribl. 15 m²/ pri enkratnem nanosu pribl. 13 m²/ pri enkratnem nanosu

Zunanje površine: dimenzijsko nestabilne in
 dimenzijsko omejeno stabilne  lesne
konstrukcije in kot temeljni nanos pri 
dimenzijsko stabilnih konstrukcijah 

Predstavljata popoln sistem zunanje zaščite lesa: ekspresna lazura na vodni osnovi Cetol
BLX-Pro in debeloslojna lazura Cetol BLX-Pro Top. Sistem vas bo navdušil z dolgotrajno 
lepoto in najvišjo stopnjo zaščite vašega lesa pred vremenskimi vplivi. Zaradi optimalnega
razmerja časa sušenja bomo v času nanašanja prihranili pri porabi delovnega časa. 

1. DAN* 2. DAN 3. DAN
zjutraj popoldan zjutraj        popoldan      zjutraj          popoldan

Temeljni
premaz

Vmesni 
nanos

Končnii 
nanos

2,5 DNEVA NA GRADBIŠČU

1,5 DNEVA NA GRADBIŠČU

vodni lazurni 
sistem Cetol 

BLX-Pro in Cetol 
BLX- Pro Top

alkidni lazurni 
sistem

Temeljni 
premaz 

Cetol BLX-Pro

Vmesni 
premaz 

Cetol BLX-Pro
 Top

Končni 
premaz 

Cetol 
BLX-Pro Top

* pri iglavcih (primer smreka) se priporoča uporaba impregnacije

Naslednji nanos po 2 urah po 4 urah

Podlaga
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Zaščita in lep videz
Zunanje lesne površine bodo z 

uporabo CETOL BLX-Pro in BLX-Pro 
Top ne le optimalno zaščitene, am-
pak tudi enotno vizualno nadgra-
jene. Vodne lazure BLX-Pro in Top 
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CETOL BLX-PRO 
CETOL BLX-PRO TOPIZJEMNO HITER

ČAS SUŠENJA!
Inovativen ekspresni 
lazurni sistem za les  na 
vodni osnovi, ki nudi  
odlično zaščito površine. 

CETOL BLX-PRO
CETOL BLX-PRO TOPIZJEMNO HITER

ČAS SUŠENJA!
Inovativen ekspresni 
lazurni sistem za les  na 
vodni osnovi, ki nudi  
odlično zaščito površine. 

Distributer: Spekter d.o.o.,
Ložnica pri Žalcu 52/a, 3310 Žalec,

Tel: +386 3 713 25 00,
infor@spekter-zalec.si,
www. spekter-zalec.si

CETOL BLX-PRO
CETOL BLX-PRO TOPIZJEMNO HITER 

ČAS SUŠENJA!
Inovativen ekspresni 
lazurni sistem za les  na 
vodni osnovi, ki nudi  
odlično zaščito površine. 

CETOL BLX-PRO 
& BLX-PRO TOP

so na voljo v mnogih klasičnih Re-
ady-mix lesnih barvnih odtenkih po 
Sikkens Color MIX sistemu po lestvi-
cah Cetol Design Co-
lor koncept Classic 
in Style.

NEPREMAGLJIVA V SISTEMU

OKOLJU PRIJAZNO


