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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

  
           

      

           LAKIEROBEJCA EXTRA   

Zakres stosowania: Lakierobejca przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania przedmiotów wykonanych z drewna drzew krajowych 
oraz drewnopochodnych eksploatowanych wewn trz i na zewn trz 
pomieszcze .

 

Staranny dobór wyselekcjonowanych ywic, 
pigmentów mikronizowanych oraz filtrów UV pozwala na uzyskanie 
pow ok o wysokiej odporno ci i estetyce. 

 

Na zewn trz:

 

podbitki dachowe, konstrukcje drewniane, ok adziny 
drewniane, ogrodzenia, drzwi, okna, domki letniskowe, altany, 
pergole, meble ogrodowe. 
Wewn trz:

 

drzwi, okna, boazerie wewn trzne, listwy dekoracyjne, 
meble. 

G ówne cechy:   

 

ochrona drewna do 8 lat (patrz Dodatkowe Informacje) 

 

wysoka przyczepno do drewna

  

wysoka elastyczno i trwa o pow oki - pracuje razem z drewnem 

 

atwo si rozprowadza, nie tworzy zacieków i nie pieni si podczas malowania

  

skuteczna ochrona przed dzia aniem promieni UV 

 

odporna na dzia anie zró nicowanych czynników atmosferycznych

  

trwa o koloru

  

w zestawie z bezbarwnym Impregnatem Extra zapewnia wysok ochron przed 

biodegradacj oraz technicznymi szkodnikami drewna

    

Kolor   8 kolorów gotowych 

Wygl d pow oki

    

pó matowa 

Lepko , 20 2 C, [mPas]    350-450  

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]    0,93  0,96 

Ilo warstw

    

1-3 

Czas schni cia pow oki, 20 C, (st. 3), [h]  18 
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Nanoszenie drugiej warstwy, [h]    po 18 

Sposób nanoszenia    p dzel, natrysk 

Rekomendowane narz dzia 

 
marki DEKORAL GOLD:  P dzel OVAL, P dzel P aski 

6550 

Wydajno przy jednej warstwie

    

do 22 m2/l  

Rozcie czalnik    EKO  1   

Sposób u ycia

 

1.Przygotowanie pod o a

  

Pod o e wyrównaj, przeszlifuj i odpyl. 

 

Z powierzchni uprzednio malowanych usu z uszczenia, przeszlifuj i odpyl.

  

Powierzchnia powinna by czysta i sucha. T uste lub ywiczne plamy nale y zmy 
rozcie czalnikiem EKO  1. 

 

Zewn trzne elementy drewniane (uprzednio nie malowane) najpierw zabezpiecz 
DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym. 

 

Przy renowacji wymalowa , stare pow oki nale y zmatowi papierem ciernym i odpyli . 
Pow oki sp kane i uszcz ce si nale y

 

przed malowaniem usun .

  

2. Malowanie 

 

Lakierobejc przed u yciem dok adnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcie cz dodatkiem 
max 2 % obj. rozcie czalnika.

  

Wyrób nano w 2 warstwach.

  

W przypadku malowania renowacyjnego nanie 1-2 warstwy. 

 

Elementy nara one na silne dzia anie czynników atmosferycznych pomaluj 3 warstwami 
Lakierobejcy. 

 

Pomi dzy naniesieniem kolejnych warstw zachowaj przerw , co najmniej 18 godzin.

  

Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzedni warstw przeszlifuj 
drobnoziarnistym papierem ciernym i usu py .

  

3. Dodatkowe informacje 

 

Temperatura podczas malowania i schni cia powinna wynosi od +5 do +25°C. 
Lakierobejcy nie nale y stosowa w temperaturze poni ej +5°C. Niska temperatura 

 

i wysoka wilgotno powietrza wyd u aj czas schni cia pow oki. 

  

Przy malowaniu drewna za ywiczonego czas schni cia ulega wyd u eniu.

  

Ostateczny efekt dekoracyjny zale y od gatunku i ch onno ci drewna oraz od ilo ci 
warstw lakierobejcy. 

 

Po zako czeniu malowania narz dzia umyj rozcie czalnikiem. 

 

W czasie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia przed u ytkowaniem 
wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 

8 lat ochrony dla: 
o Aplikacji na prawid owo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno 

o odpowiedniej wilgotno ci (wilgotno wzgl dna max. 12%). 
o Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna za pomoc 

Drewnochronu Impregnatu bezbarwnego (2 warstwy) nast pnie na o enie 

 

3 warstw lakierobejcy - na pod o ach eksploatowanych na zewn trz.
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o Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nas onecznienia, w miejscu 

przewiewnym i niezawilgoconym.   

4. Wskazówki BHP i PPO

  
Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.

  
Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki

 
na stronie 

www.drewnochron.pl   

Norma:   ZN-PPGDP-183 
Atesty:    Posiada Atest Higieniczny PZH 
PKWiU:    20.30.12.0 
Data wa no ci: 

  

36 miesi cy od daty produkcji 

   

Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400 g/l (2010). 

 

Produkt zawiera max 400 g/l.   

Opakowanie handlowe  0,2L, 0,8L, 2,5L 

http://www.drewnochron.pl

