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wydania. 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., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej. 
 

KARTA TECHNICZNA 
PRODUKTU 

karta nr 46/11/2009/S 

 

 

Zakres stosowania Lakier alkidowy do profesjonalnego wykorzystania w przemyśle okrętowym oraz do 

malowania elementów drewnianych narażonych na okresowe działanie wody 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Główne zalety produktu  - odporny na każde warunki atmosferyczne  

- odporny na działanie wody morskiej i słodkiej  

- dobra elastyczność  

Kolor  Bezbarwny 

Wygląd powłoki   Wysoki połysk 

 

Parametry techniczne   

 

Gęstość w 23 °C [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 0,92 

Zawartość części stałych vol.% PN-EN ISO 3251 49 

Zalecana grubość suchej warstwy  
[μm] na warstwę 

PN-EN ISO 2808 30 

Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po 
ok. [h] 

PN-EN ISO 1517 3-4 

Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 
50% po ok. [h] 

PN-EN ISO 1517 4-6 

Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 
50% po ok. [h] 

 24 

Temperatura zapłonu [°C] PN-EN ISO 1523 39 

 

Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/e/FR): 400 g/l (2010). 

Produkt zawiera max. 400 g/l 

 

Data ważności   24 miesiące od daty produkcji 

 

Metoda malowania  Pędzel, wałek, natrysk  
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Rekomendowane narzędzia Wałek Welur, wałek Nylon, pędzel Płaski 6550, pędzel Płaski, pędzel Oval marki 

DEKORAL GOLD  

 

Malowanie natryskowe: 

 

Urządzenie 
GRACO 

Ciśnienie min.  Dysza min. nr 
Filtr 

[Mesh] 
Zalecane 

rozcieńczenie 
Inne uwagi 

Graco 
HVLP TURBO 
FORCE 9,5 

0,7 
3  
(1,33 mm) 

- 30% - 

  
Wydajność Do 16 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.. 

 
Rekomendowana ilość warstw 4 

Przygotowanie podłoża  Podłoże należy wyrównać, przeszlifować, usunąć resztki łuszczącej się powłoki, 

odtłuścić i odpylić. Powierzchnia powinna być gładka, czysta i sucha. Zalecane jest 
wygładzenie ostrych krawędzi drewna.  

Malowanie  Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć 

rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. Zbyt duża ilość 
rozcieńczalnika może powodować zacieki i wydłużać czas schnięcia. Zalecane jest 
położenie co najmniej 4 warstw lakieru, przy czym 3 ostatnie warstwy powinny być bez 
rozcieńczania. W zależności od żądanego efektu możliwe jest położenie więcej niż 4 
warstw lakieru. 

Dodatkowe informacje  Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5 °C, 

a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna 
powinna wynosić maksymalnie 17%. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy 
stosować rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 

PKWiU  20.30.12.0 

 
Atesty    Posiada atest PZH  

 
Zalecenia BHP i P. Poż  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.sigmacoatings.com.pl 
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Opakowania   1 L, 5 L 
____________________________________________________________ 


