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KARTA TECHNICZNA 

PRODUKTU 

 
           
  
  
  
  
 

                       BARIERA PLUS 

                     preparat ochronny z dodatkiem wosku 
 

 
Zakres stosowania:  

Bariera środek zabezpieczający do ochrony i dekoracji drewna. Produkt 
ma zastosowaną nowoczesną formułę wosku, który tworzy hydrofobową 
powłokę powodującą odpychanie wody od powierzchni. Dzięki lekko 
żelowej konsystencji nie kapie podczas malowania. Bariera przeznaczona 
jest do malowania wszelkich pionowych powierzchni drewnianych  
(z drewna miękkiego). Produkt idealny do renowacji wcześniej 
zaimpregnowanych powierzchni drewnianych takich jak płoty, altanki, 
pergole, drewutnie, itp. 

 
Główne cechy:  
 

� chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych 

� powłoka odpychająca wodę 

� niekapiąca podczas malowania 

� trwały kolor 

� na zewnątrz  

� ochrona powłoki przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów 

Kolor    5 kolorów gotowych 

Wygląd powłoki     gładka 

Lepkość Brookfield RVT, 20±±±±2°°°°C, [mPas]   2200 ÷ 4000 

Gęstość, 20±±±±0,5°°°°C, [g/cm3]     1,00 ÷1,05 

Ilość warstw     1-3 

Czas schnięcia powłoki [h]     4 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]    po 2-4 

Sposób nanoszenia       pędzel 

Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold: Pędzel OVAL, Pędzel 

PES MIX 

Wydajność przy jednej warstwie     do 12-14 m2/l  

Rozcieńczalnik      woda  
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Sposób użycia 
1.Przygotowanie podłoża 

• Podłoże przeznaczone do malowania należy wyrównać, przeszlifować i odpylić. 

• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta i sucha. 

• Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. 
Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć. 

 

2. Malowanie 
• Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. 
• Wyrób nanoś w 3 warstwach. Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-4 godzin od 

naniesienia poprzedniej.  

• W przypadku malowania renowacyjnego nanieś 1-2 warstwy. 
 

3. Dodatkowe informacje 
• Nie należy malować w temperaturze poniżej +10 0C. Niska temperatura i wysoka 

wilgotność powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia powłoki 

• Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą. 
Zaschnięte resztki preparatu można usunąć tylko mechanicznie. 

• Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.  
 
4. Wskazówki BHP i PPOŻ 

• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.drewnochron.pl 

 

Norma:    ZN-PPGDP-009 

Atesty:    Posiada Atest Higieniczny PZH  
PKWiU:    20.30.11.0 
Data ważności:   36 miesięcy od daty produkcji  

 
 
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 130g/l (2010). Produkt 
zawiera max 130 g/l. 
 
 
Opakowanie handlowe  2,5L, 5L 


