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Lakierobejca

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni deski 
dekoracyjnej HARD ELASTICO a także ochronno dekoracyjnego malowania drewna 
w celu ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych i  czynników 
atmosferycznych. Zalecana jest do malowania wewnętrznych i zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej,  konstrukcji stropów i dachów drewnianych, domków 
letniskowych, altan, płotów mebli ogrodowych itp. 

Charakterystyka:
Lakierobejca to wysokiej klasy produkt wodorozcieńczalny opracowany na bazie 
żywic akrylowych  i transparentnych pigmentów nieorganicznych. Charakteryzuje 
się ,bardzo dobrą elastycznością, wysoką odpornością na promieniowanie UV i 
warunki  atmosferyczne oraz czynniki biologiczne.

Dane techniczne:
Gęstość w temp. 20OC:                        1,05 g/cm3   
Czas wysychania:             4 godziny
Zawartość części nielotnych 40-45%
Stopień połysku:                        połysk satynowy

Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Aby uzyskać maksymalny efekt wizualny należy odpowiednio przygotować podłoże. 
Podłoże (deska dekoracyjna, drewno) powinno być nośne, równe, suche, 
niespękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich ja: kurz, tłuszcz, pył i 
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Sposób nanoszenia: Pędzel, gąbka.
Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użytku. 
Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie  muszą być suche, temperatura 
powietrza nie może być niższa niż +10oC i wyższa niż +25oC  przy wilgotności 
względnej poniżej 65%.
Przygotowanie lakieru:
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać do 
uzyskania jednorodnej konsystencji i kolorystyki. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie 
jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. Opakowanie 
zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać innych składników.
Nakładanie: Na czystą i suchą powierzchnię nakładać lakierobejcę pędzlem lub 
gąbką jedną lub dwie warstwy w zależności od uzyskania zakładanego efektu 
wizualnego .Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Wydajność:  od 0,07-0,08 kg/ m² w jednej warstwie.



Czyszczenie narzędzi:  Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić przy pomocy 
wody.
Czas schnięcia: W temperaturze 20oC przy wilgotności względnej powietrza 65%,  
ok. 4 godzin.
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. 
W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w 
Karcie Charakterystyki produktu. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po Lakierobejcy nie wylewać do kanalizacji. 
Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie 
zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany 
w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5  oC do +25 

oC. Chronić przed mrozem.
 
Okres przydatności do użycia:     12 miesięcy od daty produkcji.


