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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

               

             
         POKOST LNIANY 
         ekologiczny impregnat na bazie oleju lnianego   

Zakres stosowania:  
Pokost przeznaczony jest do impregnacji surowego drewna i materia ów 
drewnopochodnych oraz do gruntowania tynków przed malowaniem 
wyrobami ftalowymi. Na zewn trz: drzwi, okna, p oty, konstrukcje 
zewn trzne, boazerie zewn trzne, altanki, domki letniskowe, meble 
ogrodowe. Wewn trz: drzwi, okna, meble, lamperie. 

G ówne cechy:   

 

silnie penetruj cy

  

naturalny podk ad  

 

nie tworzy pow oki lakierowej 

 

ochrona przed wilgoci

  

pe ny zakres zastosowa (na zewn trz i do wewn trz)

  

Kolor   nie okre la si

 

Wygl d pow oki

    

g adka 

Lepko , 20 2 C, [mPas]    50 ÷ 100 

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]    0,920 ÷0,950 

Ilo warstw

    

1 

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, (st. 2), [h]  24-48 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]    ---- 

Sposób nanoszenia      p dzel, natrysk 

Wydajno przy jednej warstwie

    

do 12 m2/l  

Rozcie czalnik

    

EKO-1, do wyrobów ftalowych ogólnego 

stosowania   

http://www.drewnochron.pl
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Sposób u ycia

 
1.Przygotowanie pod o a

  
Pod o e przeznaczone do malowania nale y wyrówna , przeszlifowa i odpyli .

  
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta i sucha.  

2. Malowanie 

 

Przed u yciem wyrób nale y dok adnie wymiesza

 

i stosowa w postaci rozcie czonej 
1:1 (1 cz rozcie czalnika EKO1 lub do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania na 

 

1 cz pokostu).

  

Pokost nale y nanosi p dzlem wcieraj c w porowat powierzchni a do jej nasycenia. 
W przypadku du ych powierzchni z materia ów atwo nasi kliwych mo na u y pistoletu 
natryskowego.  

 

Po wyschni ciu (po up ywie 24-48 h) zaimpregnowan powierzchni nale y 
przeszlifowa papierem ciernym nr 180 i usun py . 

  

Na tak przygotowane pod o e mo na nak ada pow oki farb podk adowych  
i nawierzchniowych. Pokost lniany prawid owo naniesiony nie tworzy pow oki lakierowej.  

3. Dodatkowe informacje 

 

Malowa przy temperaturze pod o a od +10 °C do +25 °C.  

 

Niska temperatura i wysoka wilgotno wyd u aj czas schni cia.

  

Narz dzia po zako czeniu prac malarskich nale y umy rozcie czalnikiem EKO-1 lub 
innym rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 

 

Wyrób przechowywa w opakowaniach szczelnie zamkni tych, z dala od róde ognia 

 

i ciep a w pomieszczeniach zamkni tych.

  

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-023 
Atesty:    Posiada Atest Higieniczny PZH  
PKWiU:    20.30.22.0 
Data wa no ci: 

  

36 miesi cy od daty produkcji 

   

Limit zawarto ci LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat A/h/FR): 750g/l. Produkt 
zawiera max 400g/l.                                                            

Opakowanie handlowe  1L, 10L 
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