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Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11 
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Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej 
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 48/11/2009/S 

 

 
Zakres stosowania  Wodny lakier na bazie żywic poliuretanowo-akrylowych do stosowania jako powłoka 

wykończeniowa wewnętrznych elementów drewnianych tj. meble drewniane oraz 
drewnopochodne, boazerie, drzwi, schody, poręcze oraz parkiety. 

Główne zalety produktu  - szybkoschnący 

- odporny na zarysowania 

- łatwy w użyciu 

- po dostatecznym utwardzeniu (7 dni) odporny na zmywanie wodą, usuwanie plam 
z kawy, herbaty wina i alkoholu (40%) 

- zgodnie z europejską dyrektywą 90/128/EWG dopuszczony do kontaktu z żywnością  

Kolor    Bezbarwny 

Wygląd powłoki   Satynowy 

 

Parametry techniczne   

 

Gęstość w 23 °C [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,05 

Zawartość części stałych vol.% PN-EN ISO 3251 28 

Zalecana grubość suchej warstwy  
[μm] na warstwę 

PN-EN ISO 2808 25 

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

PN-EN ISO 1517 0,45 

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

PN-EN ISO 1517 2 

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

 3-4 

 

Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/e/FW): 130 g/l 

(2010). Produkt zawiera max. 130 g/l. 

 

Data ważności   24 miesiące od daty produkcji 
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Metoda malowania  Pędzel, wałek, natrysk 

 

Rekomendowane narzędzia Wałek Welur, wałek Foam very fine, pędzel Płaski 6550, pędzel Płaski, pędzel Oval, 

pędzel płaski PES-MIX 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 2 - 0% - 

 
Wydajność Do 12 m²/l przy grubości warstwy 25 μm, w zależności od chłonności i chropowatości 

podłoża. 
 
Rekomendowana ilość warstw 1-3 

Przygotowanie podłoża  Produkt zaleca się nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże. Podłoże 

uprzednio zagruntowane należy przetrzeć papierem ściernym i oczyścić..  

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

wodą (max. 5% obj.). Zbyt duża ilość rozcieńczalnika może powodować zacieki 
i wydłużać czas schnięcia. Na powierzchnie wcześniej nie malowane zaleca się 
nakładanie 3 warstw wyrobu. W przypadku malowania renowacyjnego należy nałożyć 
Sigmavar WS Satin w 1-2 warstwach. 

Dodatkowe informacje  Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 7 °C, 

a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna 
powinna wynosić maksymalnie 16%. Wyrobu nie należy stosować na podłoża 
drewniane (np. merbau) zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki drewna, które 
mogą migrować na powierzchnię lakieru. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy 
stosować wodę. 

PKWiU  20.30.11.0 

 
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 

____________________________________________________________ 


