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DREWNOCHRON LAKIEROBRJCA
EXTRA

Zakres stosowania

Zawartość wyselekcjonowanych żywic, pigmentów mikronizowanych oraz
filtrów UV pozwala na uzyskanie powłok o wysokiej odporności i estetyce w
półmatowym wykończeniu. Lakierobejca przeznaczona jest do ochronnego i
dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych oraz drewnopochodnych
eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Na zewnątrz: elewacje drewniane, drzwi, okna, meble ogrodowe. Podbitki
dachowe, konstrukcje drewniane, okładziny drewniane, ogrodzenia, domki
letniskowe, altany, pergole,
Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie wewnętrzne, listwy dekoracyjne, meble.

Główne zalety produktu



tworzy gładkie półmatowe powierzchnie



transparentna powłoka podkreślająca naturalny rysunek drewna



do wewnątrz i na zewnątrz



wysoka odporność na wodę



ochrona drewna do 8 lat *



wysoka elastyczność i trwałość powłoki - pracuje razem z
drewnem



trwałość koloru poprzez filtry UV



w zestawie z Impregnatem Grunt R zapewnia wysoką ochronę
przed biodegradacją



0dporna na ekstremalne warunki atmosferyczne



Super wydajna do 22m2/l

* dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków
eksploatacji
Kolory

Wydajność

8

22 m2 /l
przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rekomendowana ilość
warstw

1-3

Metoda malowania

pędzel z włosia naturalnego, natrysk

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje dostępne pod nr infolinii 801 11 33 11
lub serwis.klienta@ppg.com aktualna dokumentacja na
www.drewnochron.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są
przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień
jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez
uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza
kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.
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Rekomendowane
narzędzia ProGold
Zawartość LZO

Pędzel OVAL, Pędzel płaski 6550
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400g/l (2010).
Produkt zawiera max. 400g/l.

Wartość

Parametry techniczne
Ilość warstw

1-2

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]

18

Czas schnięcia, [h]

18

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm3]
Lepkość , 20 2 C, [mPas]

Przygotowanie podłoża

Lakierowanie

Warunki aplikacji

Informacje dodatkowe

0,93 - 0,96
350-450

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem. Z powierzchni
uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia
powinna być czysta i sucha. Ubytki uzupełnij szpachlą do drewna i przeszlifuj.
Ostre krawędzie wygładź papierem ściernym. Przedmioty eksploatowane na
zewnątrz pomieszczeń (uprzednio niemalowane) zaimpregnuj Impregnatem
Grunt R marki Drewnochron.
Lakierobejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz
dodatkiem max 2 % obj. rozcieńczalnika. Wyrób nanoś w 2 warstwach. W
przypadku malowania renowacyjnego nanieś 1-2 warstwy. Elementy narażone
na silne działanie czynników atmosferycznych pomaluj 3 warstwami
Lakierobejcy. Pomiędzy naniesieniem kolejnych warstw zachowaj przerwę, co
najmniej 18 godzin. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią
warstwę przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji 180-220
po min. 24 godzinach schnięcia i usuń pył. Lakieruj zgodnie z usłojeniem
drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując
pędzle z miękkiego włosia naturalnego. Nie maluj w wilgotnych warunkach (np.
w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w
upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.
Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od
+5°C do +25°C. Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna
wynosić +15 do +25°C
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń
i 15 % na zewnątrz.
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed
użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i
właściwościach uzyskanej powłoki. Przy wymalowaniach renowacyjnych
wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu
powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo
przygotować podłoże do malowania.
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Data ważności i warunki 36 miesięcy od daty produkcji
przechowywania
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od
+5°C do +25°C.

Użytkowanie

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania
zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl

Rozcieńczalnik

EKO-1

Atesty

Wyrób posiada atest higieniczny

Wskazówki BHP i Ppoż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie
www.drewnochron.pl

Opakowania handlowe

0,8L; 2,5L; 5L
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