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Decydując się na podłogę z drewna musimy pamiętać, że na jej
ostateczny wygląd duży wpływ ma sposób wykończenia. Niezmiennie
od

lat,

lakierem,

najpopularniejszym
który

chroni

sposobem

drewnianą

jest

pokrywanie

posadzkę

przed

posadzki
ścieraniem

i uszkodzeniami, uwypukla charakter oraz barwę danego gatunku drewna.
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i n t e r n e t

Serwis poradnikowy

W oparciu o nasze doświadczenia stworzyliśmy serwis poradnikowy, w którym znajdują się praktyczne
wskazówki dotyczące procesu lakierowania.

Jak wybrać właściwy lakier?
Decydującym czynnikiem, który określa typ i rodzaj lakieru, którym najlepiej zabezpieczyć drewnianą
podłogę, jest intensywność i sposób eksploatowania posadzki.

Serwis znajduję się na www.domalux.pl. Przystępna forma przekazu w postaci klipów wideo, prezentacji
i artykułów poradnikowych ma na celu zapoznanie użytkownika z wiedzą praktyczną z zakresu lakierownia.
Krok po kroku poprowadzimy cię przez kolejne czynności szlifowanie, szpachlowanie, lakierownie podłogi.

Przed zakupem lakieru należy wiedzieć, jaką rolę pełni pomieszczenie, w którym będzie lakierowana
posadzka oraz oszacować, jak duże jest w nim natężenie ruchu. Od tych dwóch czynników bezpośrednio
zależy, jaki rodzaj lakieru do podłóg najlepiej zastosować.

Poinformujemy o zastosowaniach i sposobach aplikacji produktów Domalux.
A wszystko po to byś mógł przez długie lata cieszyć się piękną podłogą z drewna.

Podłogi z drewna
Natężenie ruchu

Bardzo duże

Duże

Średnie
Elementy drewniane,

Rodzaj
pomieszczenia

schody, salon,
przedpokój, jadalnia,
pomieszczenia
użyteczności
publicznej,
podłogi sportowe

salon, przedpokój,
jadalnia,
pomieszczenia
użyteczności
publicznej,
podłogi sportowe

Domalux
Super Gold

Domalux
Classic Silver

Meble, Boazeria,
sypialnia,
pokój dziecięcy,
gabinet

Drzwi

Lakiery
poliuretanowe
Domalux
Super Gold

Domalux
Classic Silver

Domalux
Strong

Domalux
Bezpodkładowy

Lakiery
bezpodkładowe
Alkidowouretanowane
Domalux
Strong

Domalux
Bezpodkładowy

Lakiery
wodne
Akrylowopoliuretanowe

Produkty dostosowane
do dyrektywy posiadają

Domalux
Szybkoschnący

na opakowaniu znaczek
zielonego liścia.
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Domalux
Domalux
Szybkoschnący Bezzapachowy

w a ż n e
w s k a z ó w k i

przed lakierowaniem

podłóg z drewna

1. Szlifowanie
pozostałości np. past woskowych i środków

4. Przygotowanie
pomieszczenia
do lakierowania

nabłyszczających. Żelazna zasada prawidłowego

Najlepsze warunki do lakierowania to temperatura od 18 do

wykorzystywania materiałów szlifierskich polega na

23 0C i wilgotność powietrza od 40 do 65 %. Pomieszczenie

stosowaniu ich w odpowiedniej kolejności. Do szlifowania

należy zabezpieczyć przed przeciągami, a wejścia okleić

podłóg drewnianych stosuje się materiały szlifierskie

kawałkami folii.

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania
powinny być dokładnie przeszlifowane, suche i czyste, bez

z ziarnem o grubości od P16 do P120.

5. Lakierowanie

2. Sprzątanie

Bezpośrednio przed przystąpieniem do lakierowania

Po ostatnim szlifowaniu desek, parkietu lub mozaiki należy

podłogi produkt należy starannie wymieszać poprzez

odczekać kilka godzin, aby pył mógł całkowicie opaść.

kilkakrotne potrząsanie opakowaniem, a następnie przelać

Dopiero po upływie tego czasu możliwe jest dokładne

do czystego pojemnika. Kluczem zapewniającym dobry efekt

odpylenie pomieszczenia poprzez odkurzanie,

finalny jest utrzymanie odpowiedniego tempa

zamiatanie oraz mycie. Tak dokładne przygotowanie po-

prac oraz nakładanie równomiernej warstwy lakieru na całej

mieszczenia jest istotne w przypadku nakładania

powierzchni. Podczas wykonywania prac lakierniczych,

ostatniej warstwy. Wtedy też należy zastosować dodatkowo

szczególnie przed nanoszeniem ostatniej warstwy lakieru,

ściereczki antystatyczne.

należy stale pamiętać o zachowaniu jak największej
czystości otoczenia oraz stroju roboczego.

3. Narzędzia

6. Użytkowanie

Wałki i pędzle powinny być dobrze wykonane,

Istotne jest też, aby w pierwszych tygodniach po

aby nie zostawiały śladów i nie gubiły włókien i włosia.

zakończeniu prac lakierniczych, podłogi drewnianej nie

Narzędzia aplikacyjne należy dobierać odpowiednio do

przykrywać dywanami, a podczas późniejszego użytkowania

rodzaju lakieru, który będzie nanoszony na drewniane

czyścić i pielęgnować ją za pomocą specjalistycznych

powierzchnie. W zależności od etapu prac, należy stosować

środków chemicznych. Dzięki temu właściwie zamontowana,

odpowiednie ubranie. Narzędzia należy przechowywać w

polakierowana i użytkowana podłoga może elegancko

sposób zapewniający ich czystość.

wyglądać i służyć przez długie lata.
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w a ż n e
w s k a z ó w k i

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji
podłóg lakierowanych
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Zalecany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach: 40-60 %
Zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniach: 18-23 oC.
Podłogi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami tj. piaskiem, błotem i wodą, stosując
maty ochronne przy wejściu do pomieszczenia.
Wszelkie zabrudzenia czy zalania należy niezwłocznie usunąć.
Niewskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach.
Powierzchnię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć specjalnymi matami.
Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć podkładami filcowymi.
Konserwację podłogi przeprowadzamy po ok. 8 -10 dniach od lakierowania (w tym czasie
następuje całkowite utwardzenie powłoki lakierowej). Przed konserwacją gruntownie
czyścimy powierzchnię (nie wolno zakonserwować brudu). Do konserwacji należy
stosować środki do pielęgnacji podłóg lakierowanych.
Na bieżąco utrzymujemy czystość podłogi poprzez regularne zamiatanie i odkurzanie.
Podłogę czyścimy wyłącznie środkami do pielęgnacji podłóg lakierowanych zgodnie
z ich instrukcją.
Powierzchnię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy odpowiednio zabezpieczyć,
nie wolno dopuścić do kontaktu wody z uszkodzoną powierzchnią.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Infolinią tel.

Jednoskładnikowe
lakier y

poliuretanowe

0 800 11 33 11

Najbardziej trwałe preparaty lakiernicze.
Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie,
zarysowania oraz inne uszkodzenia mechaniczne.
Lakiery rozpuszczalnikowe dają żywszy i bardziej naturalny odcień drewna.
Dodatkowo lakiery Domalux spełniają dyrektywę unijną , dzięki czemu
nie są szkodliwe dla środowiska.
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Classic Silver

l a k i e r
p o l i u r e t a n o w y

Lakier poliuretanowy o najwyższej odporności
eksploatacyjnej, odporny na ścieranie, uderzenia
i zarysowania. Polecany do mieszkań i obiektów
użyteczności publicznej.

Zastosowanie:
podłogi drewniane, parkiety, deski, mozaika, schody,
boazerie, meble, podłogi z drewna
egzotycznego.

Zalety:

» 15 lat odporności - dotyczy ochrony
»
»

drewna twardego (np. dąb, buk) w pomieszczeniach
mieszkalnych, przy prawidłowej konserwacji i użytkowaniu
wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
najwyższa odporność eksploatacyjna

Opakowania: 1 L, 5 L

Dodatkowo w wersji połysk:

» antypoślizgowy spełnia normę DIN V 18032-2
dla podłóg sportowych
» idealny do drewna egzotycznego

sposób
nanoszenia:
szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

wydajność przy
jednej warstwie:
10 m2/L

czas schnięcia:
12 godz.

Wskazówki podczas lakierowania

» Kolejne warstwy lakieru nakładać w odstępach 12 godzin
» W przypadku lakierowania w odstępach dłuższych niż 24 godziny powierzchnia
wymaga silnego zmatowienia

» Wysoką jakość finalnej powłoki lakierowej uzyskuje się poprzez zmatowienie
przedostatniej warstwy lakieru, używając siatki o granulacji 180-240

» W przypadku stosowania lakieru w wersji półmatowej dwie pierwsze warstwy
zaleca się wykonać Domalux Classic Silver w wersji połysk
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ilość warstw:
parkiet 3
boazeria 2

Super Gold

l a k i e r
p o l i u r e t a n o w y

Lakier poliuretanowy tworzący wyjątkowo trwałą
i twardą powłokę lakierową.
Dzięki swym właściwościom idealny do
pomieszczeń o wysokich obciążeniach.
Polecany do profesjonalnych zastosowań.

Zastosowanie:
podłogi drewniane, parkiety, deski, mozaika, schody,
meble, podłogi w obiektach użyteczności publicznej,
podłogi sportowe

Zalety:

» idealny do pomieszczeń o wysokich
obciążeniach
» dostosowany do profesjonalnych
technologii lakierowania
» super twarda i trwała powłoka

Opakowania: 1 L, 5 L

Dodatkowo w wersji połysk:

» antypoślizgowy spełnia normę DIN V 18032-2
dla podłóg sportowych

sposób
nanoszenia:
szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

wydajność przy
jednej warstwie:
12 m2/L

czas schnięcia:
6-12 godz.

Wskazówki podczas lakierowania

» Kolejne warstwy lakieru nakładać w odstępach 12 godzin
» W przypadku lakierowania w odstępach dłuższych niż 24 godziny powierzchnia
wymaga silnego zmatowienia

» Wysoką jakość finalnej powłoki lakierowej uzyskuje się poprzez zmatowienie
przedostatniej warstwy lakieru, używając siatki o granulacji 180-240

» W przypadku stosowania lakieru w wersji półmatowej dwie pierwsze warstwy
zaleca się wykonać Domalux Super Gold w wersji połysk
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ilość warstw:
3

atest
antypoślizgowości

Lakierownie podłogi
sportowej

CAPON SZPACHLA

Parkiety w halach sportowych i gimnastycznych, krytych bois-

Preparat pozwala zniwelować w drewnie

kach, czy salach tanecznych to szczególne rodzaje podłoża,

niewielkie niedoskonałości, ubytki, rysy,

które muszą spełniać wiele wymogów i norm technicznych.

uszkodzenia oraz wypełnić szczeliny

Odpowiednim rozwiązaniem do tego typu nawierzchni będzie zas-

o maksymalnej szerokości do 2 mm.

tosowanie lakierów poliuretanowych Domalux Classic Silver

Domalux Capon Szpachla jest bardzo trwały, łatwy

połysk i Domalux Super Gold połysk, które spełniają normę

w nanoszeniu i pozwala szybko uzyskać idealnie

antypoślizgowości DIN V 18032-2:2001-04 (podłogi spor-

gładką powierzchnię podłogi.

towe). Poliuretanowe lakiery antypoślizgowe polecane są również
do lakierowania schodów oraz podłóg w ciągach komunikcyjnych.
Zapewniają one super trwałą i odporną powłokę, a także gwarantują
użytkownikom bezpieczeństwo i komfort. Malowanie podłogi sportowej wymaga zazwyczaj naniesienia trzech warstw lakieru.
W czasie 12 godzin od nałożenia pierwszej warstwy lakierowej można położyć następną, bez konieczności matowienia
podłoża. Jeżeli od pokrycia lakierem podłogi sportowej upłynęło
więcej niż 24 godziny, ze względu na bardzo dużą twardość
powłoki,powierzchnia wymaga silnego zmatowienia papierem
ściernym o ziarnistości 150-180.

s z p a c h l o w a n i e

Zastosowanie:
na wszystkich powierzchniach
drewnianych i drewnopochodnych

Zalety:

» trwale uzupełnia szczeliny w drewnie
» szybkoschnący
» łatwy w aplikacji
Opakowania: 0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L

Zastosowanie z produktami:

» Domalux Classic Silver
» Domalux Super Gold

sposób
nanoszenia:
szpachla
parkieciarska

Sposób przygotowania szpachli
Profesjonalny wypełniacz do szczelin Domalux
Capon Szpachla należy zmieszać z drewnianym
pyłem pozostałym po szlifowaniu podłogi
w wyniku czego powstaje plastyczna masa
w kolorze danego gatunku drzewa.
Przygotowaną masę, należy
rozprowadzić po całej
powierzchni przy użyciu
szpachli parkieciarskiej.
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wydajność z litra:
10 m2

czas schnięcia:
3 godz.

rozcieńczalnik:
Nitrol

L a k i e r
p oo dd kk ł ł aa dd o o w wy y

CAPON EXTRA

Exotic Primer

Domalux Capon Extra podkład wiążący nitro mody-

Lakier podkładowy, wiążący na bazie alkoholu

fikowany stosuje się, aby uniknąć ciemnienia drewna

przeznaczony jest do lakierownia powierzchni z

pod wpływem poliuretanowych lakierów nawierzchnio-

drewna egzotycznego. Minimalizuje wypłukiwanie

wych. Dzięki tego rodzaju preparatom gruntującym

olejków i garbników z drewna. Stosowany do

zmniejsza się zużycie lakierów nawierzchniowych

drewna krajowego zapobiega jego ciemnieniu pod

oraz poprawia ich trwałość, a także przyczepność do

wpływem poliuretanowych lakierów nawierzchnio-

podłoża.

wych. Polecany, jako podkład pod lakier wodny

p o d k ł a d d o d r e w n a
e g z o t y c z n e g o

Domalux Szybkoschnący uwidacznia strukturę
drewna i sprawiające jego cieplejsze wybarwienie.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

podłogi drewniane, parkiety

podłogi drewniane
z drewna egzotycznego i krajowego

Zalety:

Zalety:

»
»
»

Opakowania: 0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L

zapobiega ciemnieniu drewna
zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych
uwypukla strukturę drewna

Zastosowanie z produktami:

»
»
sposób
nanoszenia:
szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

wydajność z litra:
10 m2

czas schnięcia:
4 godz.

Domalux Classic Silver
Domalux Super Gold

» neutralizuje olejki eteryczne
» zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych
» zapobiega ciemnieniu drewna

Opakowania: 1L, 5 L

Zastosowanie z produktami:

» Domalux Classic Silver
» Domalux Super Gold

sposób
nanoszenia:
szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

ilość warstw:
1-2
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wydajność z litra:
10 m2/L

czas schnięcia:
4 godz.

ilość warstw:
1

l a k i e r y
p o l i u r e t a n o w e

systemy aplikacji

System I

pomieszczenia mieszkalne

lakier w wersji połysk
1x Domalux Capon Szpachla
1x Domalux Capon Extra ok 100 ml/m2
2 -3x Domalux Classic Silver łącznie powyżej 200ml/m2
lub 3x Domalux Super Gold łącznie powyżej 300ml/m2
lakier w wersji półmat

L a k i e r y

wodne

1x Domalux Capon Szpachla
1x Domalux Capon Extra ok 100 ml/m2
2x Domalux Classic Silver połysk łącznie ok. 200ml/m2
1x Domalux Classic Silver półmat ok 100ml/m2
lub 2x Domalux Super Gold połysk łącznie ok. 200ml/m2
2

1x Domalux Super Gold półmat ok. 100ml/m

Lakiery akrylowo-poliuretanowe to wodorozcieńczalne preparaty o krótkim
czasie wysychania, które nie wydzielają intensywnego zapachu.
Polecane są do lakierowania podłóg w miejscach
o niezbyt dużym natężeniu użytkowania.
Lakiery te nie wymagają stosowania lakierów podkładowych,

System I I

podłogi o bardzo wysokim
natężeniu ruchu

Lakier Domalux Super Gold połysk w postaci
rozcieńczonej może być przeznaczony do użytku
profesjonalnego jako podkład nasycający.
Do rozcieńczenia (60% obj. lakieru i 40% obj.
rozcieńczalnika) należy użyć DOMALUX
rozcieńczalnik do lakierów poliuretanowych.
lakier w wersji połysk
1x Podkład nasycający Domalux Super Gold połysk
rozcieńczony (Domalux Super Gold + rozcieńczalnik)
ok. 100ml/m2 lakieru + 40% rozcieńczalnika
3 x Domalux Super Gold połysk łącznie ok. 300ml/m2

System I I I

podłogi z drewna
egzotycznego

lakier w wersji połysk
1 x Domalux Exotic Primer ok. 100 ml/m2
2 - 3 x Domalux Classic Silver połysk łącznie ok 300ml/m2
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tworząc trwałą powłokę ochronną, są łatwe w aplikacji
i podkreślają naturalny urok i strukturę drewna.

l a k i e r

w o d n y

Szybkoschnący

Bezzapachowy

Nowoczesny lakier poliuretanowo-akrylowy.

Ekologiczny lakier akrylowy wykonany

Tworzy dekoracyjną powłokę odporną

z bezpiecznych dla zdrowia surowców.

na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne

Krótki czas schnięcia oraz prosty sposób

i czynniki chemiczne.

aplikacji pozwalają na wykonanie prac

l a k i e r

w o d n y

w ciągu jednego dnia.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

podłogi z desek, korka, mozaiki,
parkiety, meble, boazeria

boazerie, meble, zabawki

Zalety:

Zalety:

Opakowania: 0,8 l, 5 l

sposób
nanoszenia:
wałek, pędzel,
natrysk

wydajność przy
jednej warstwie:
10-12 m2/L

czas schnięcia:
12 godz.

» łatwy w aplikacji, polecany
do samodzielnego stosowania
» twarda, odporna na ścieranie i zarysowania
powłoka lakierowa
» hipoalergiczny

» ekologiczny i trwały
» podkreśla naturalny kolor drewna
» bezpieczeństwo dla zdrowia dzieci:

hipoalergiczny, posiada Certyfikat Zgodności
z przepisami Unii Europejskiej
„Bezpieczeństwo Zabawek”
(PN-EN 71-3:1998)

ilość warstw:
2-3

Opakowania: 1l, 5 l

sposób
nanoszenia:
wałek, pędzel,
natrysk
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wydajność przy
jednej warstwie:
10 m2/L

czas schnięcia:
6 godz.

ilość warstw:
2

Lakiery Domalux w technologii NANO
Wodorozcieńczalne

poliuretanowo-akrylowe

lakiery

Domalux Szybkoschnący i Domalux Bezzapachowy
w 2011 roku otrzymały nową formułę.

Zastosowanie nanotechnologii wpłynęło na
poprawę takich parametrów jak odporność
na ścieranie i zarysowania oraz twardość
powłoki.

Nanotechnologia:
Cząsteczki Nano zawarte w lakierach są wielkości kilkudziesięciu nanometrów (milionowych części milimetra). Dzięki
ich precyzyjnej dystrybucji oraz rozmieszczeniu w powłoce, znacznie poprawiają się jej parametry wytrzymałościowe.
Po nałożeniu warstwy lakieru, nanocząsteczki przemieszczają się na jego powierzchnię. Tworzą tam szczelną
i twardą powłokę, charakteryzującą się wysoką odpornością mechaniczną. Niewielki rozmiar cząsteczek sprawia,
że wypełniają one najdrobniejsze nawet mikroszczeliny, przylegając ciasno jedna do drugiej. Powłoka lakierowa jest
wówczas równiejsza i szczelniejsza na poziomie cząsteczkowym. W efekcie, powierzchnia drewna chronionego lakierem tego typu staje się odporna na uszkodzenia mechaniczne przez znacznie dłuższy czas. Oznaczenie rozkładu
cząstek Nano w lakierach Domalux Szybkoschnący i Domalux Bezzapachowy uzyskano za pomocą urządzenia
Malvern Zetasizer Nano.

Zalety:

» większa odpornosć mechaniczna
» dłuższy czas eksploatacji
» wyższa twardość powłoki
lakierowej

Lakier z nanotechnologią

Bezpodkładowe
lakier y

alkidowouretanowANE
Lakiery alkidowo-uretanowane polecane są głównie do
lakierowania podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych
oraz obiektach użyteczności publicznej o średnim
natężeniu użytkowania. Wydzielają nieuciążliwy
zapach, są wyjątkowo łatwe w stosowaniu i nie
wymagają stosowania lakierów podkładowych.

Lakier bez nanotechnologii
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l a k i e r
b e z p o d k ł a d o w y

Bezpodkładowy

Strong

Lakier ftalowy uretanowany przeznaczony

Lakier do parkietów 2w1 lakier+podkład odporny

do malowania ochronnego i dekoracyjnego różnych

mechanicznie lakier do parkietów zachowujący

gatunków drewna. Zapewnia wysoką estetykę powłoki

naturalny kolor drewna. Łatwy w aplikacji dzięki

lakierowej.

nowoczesnej formule i nieuciążliwemu zapachowi.

l a k i e r
b e z p o d k ł a d o w y

Dostępny w wersji mat, półmat i połysk.

wydajność przy
jednej warstwie:
8-12 m2/L

czas schnięcia:
16 godz.

Zastosowanie:

podłogi z desek, korka, mozaiki,
parkiety, meble, boazerie

podłogi drewniane, parkiety, deski, korek,
mozaika, meble, boazerie

Zalety:

Zalety:

» nie wymaga zastosowania lakieru podkładowego
» łatwy w aplikacji
» nieuciążliwy zapach

Opakowania: 0,5 l, 1l , 5 l

sposób
nanoszenia:
wałek, pędzel

Zastosowanie:

» 2w1 lakier + podkład
» zawiera filtry UV – chroni przed działaniem
promieni słonecznych
» odporny mechanicznie

ilość warstw:
parkiet 3
boazeria 2

Opakowania: 1l, 5 l

sposób
nanoszenia:
wałek, pędzel
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wydajność przy
jednej warstwie:
10-12 m2/L

czas schnięcia:
20 godz.

ilość warstw:
2-3

L a k i e r y

wodoodporne

Lakiery wodoodporne przeznaczone są do dekoracji i ochrony elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz
i na zewnątrz, narażonych na okresowy kontakt z wodą.
Charakteryzują się zwiększoną odpornością na zmienne
warunki atmosferyczne oraz trwałością wymalowań.
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l a k i e r
w o d o o d p o r n y

Alkilak

Jachtowy

Lakier ftalowy modyfikowany ogólnego stosowania

Wodoodporny lakier do drewnianych

o wysokim połysku do malowania drewna na zewnątrz

powierzchni narażonych na okresowy kontakt

i wewnątrz. Nowa formuła zapewnia wzmocnioną

z wodą. Elastyczna i trwała powłoka

ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

dostosowuje się do zmian odkształceniowych

l a k i e r
w o d o o d p o r n y

drewna. Zawiera filtry UV.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

wewnątrz: drzwi, boazerie, meble
na zewnątrz: drzwi, okna, altanki, domki letniskowe, meble
ogrodowe

wewnątrz: drzwi, okna, boazerie, meble
na zewnątrz: drewniany osprzęt jachtowy, altany,
balustrady, bramy, domki letniskowe, meble ogrodowe

Opakowania: 1 l, 10 l

Opakowania: 0,8 l, 2,5 l

Zalety:

Zalety:

» powłoka o wysokim połysku
» odporność na wodę i zmienne

» wysoka odporność na okresowy kontakt z wodą
» odporny na zmienne warunki atmofreryczne
» do wewnątrz, na zewnątrz

warunki atmosferyczne

sposób
nanoszenia:
wałek, pędzel

wydajność przy
jednej warstwie:
12-15 m2/L

czas schnięcia:
20 godz.

sposób
nanoszenia:
wałek, pędzel,
natrysk

ilość warstw:
2
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wydajność przy
jednej warstwie:
12 m2/L

czas schnięcia:
16 godz.

ilość warstw:
1-3

narzędzia malarskie

p o l e c a n e

Charakterystyka

Ważnym aspektem podczas lakierowania powierzchni drewnianych jest właściwy dobór narzędzi malarskich.
Prawidłowe ich zastosowanie zapewni otrzymanie estetycznie wyglądających i trwałych przez lata powłok

Rodzaj lakieru

lakierowych. Nasza wiedza, uzyskana podczas przeprowadzania licznych testów aplikacyjnych, pozwoliła na

OpakoStopień Sposób Wydajność Nakładanie Czas
Ilość RozcieńZastosowanie
następnej
wanie
połysku nanoszenia z litra
schnięcia
warstw
czalnik
warstwy

wyodrębnienie najlepszych narzędzi, odpowiadających technicznym wymaganiom produktowym oferowanym
Super Gold

w marce Domalux.

1 l, 5 l

podłogi drewniane,
parkiety, boazerie,
schody, meble, deski,
podłogi sportowe

połysk
półmat

szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

12 m2

po 12 h

6-12 h

3

rozcieńczalnik
do lakieru
DOMALUX

1 l, 5 l

podłogi drewniane,
parkiety, boazerie,
schody, meble, deski,
podłogi z drewna
egzotycznego

połysk
półmat

szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

10 m2

po 12 h

12 h

2-3

rozcieńczalnik
do lakieru
DOMALUX

na wszystkich
powierzchniach
drewnianych
i drewnopochodnych

-

szpachla
parkieciarska

10 m2

po 3 h

3h

-

Nitrol

podogi drewniane,
parkiety

bezbarwny

szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

10-12 m2

po 4 h

4h

1-2

Nitrol

Do nakładania lakierów Domalux polecamy narzędzia Dekoral Gold.
Classic Silver

narzędzia

Produkt
Wałek typu Wałek typu Wałek typu Wałek typu
Microfibre
Velours
Felt
Nylon

Super Gold

**

Classic Silver

**

Pędzel
płaski

*

Pędzel
płaski 6550

Pędzel
OVAL

Pędzel płaski Szpachla
PES-Mix parkieciarska

*

*

0,5 l,

Capon Szpachla

1 l,
5 l,
10 l

*

*

0,5 l,

*

Capon Extra
Capon Szpachla

***

Capon Extra

**

**

Exotic Primer

**

**

Strong

*

***

*

*

Bepodkładowy

*

***

*

*

Szybkoschnący

***

Bezzapachowy

*

***

**
*

**

**
**

Jachtowy

**

***

*

**

**

Alkilak

**

***

*

**

**

1 l,
5 l,
10 l

Exotic Primer

1 l, 5 l

podłogi drewniane,
parkiety z drewna
egzotycznego

bezbarwny

szpachla
parkieciarska,
wałek, pędzel

10 m2

-

4h

1

rozcieńczalnik
do lakieru
DOMALUX

Strong

1 l, 5 l

podłogi drewniane,
parkiety, deski, korek,
mozaika, meble,
boazerie

połysk
półmat
mat

wałek,
pędzel

10 - 12 m2

po 20 h

20 h

2-3

Eko-1

Bepodkładowy

0,5 L,
1 l,
5l

podłogi z desek, korka,
mozaiki,
parkiety, meble,
boazerie

połysk
półmat

wałek,
pędzel

10 - 12 m2

po 16 h

16 h

2-3

Eko-1

Szybkoschnący

0,8 L,
5l

podłogi z desek, korka,
mozaiki,
parkiety, meble,
boazeria

połysk
półmat

wałek,
pędzel,
natrysk

10 - 12 m2

po 12 h

12 h

2-3

woda

Bezzapachowy

1 l, 5 l

boazerie, meble,
zabawki

połysk
półmat

wałek,
pędzel,
natrysk

8 - 10 m2

po 6 h

6h

2

woda

połysk

wałek,
pędzel,
natrysk

12 m2

po 16 h

16 h

1-3

rozcieńczalnik
ogólnego
stosowania

połysk

wałek,
pędzel

12 - 15 m2

po 20 h

20 h

2

rozcieńczalnik
ogólnego
stosowania

**

Narzędzia:
*** bardzo dobre
** dobre
* dopuszczalne

p r o d u k t y

drzwi, okna, boazerie, meble,

Jachtowy

0,8 l,
2,5 l

altany, balustrady, drewniany
osprzęt jachtowy, bramy,
domki letniskowe, meble
ogrodowe

Podczas prowadzenia prac lakierniczych narzędzia najlepiej wykorzystywać jednorazowo, tylko do jednej
inwestycji. Powodem jest trudność w dokładnym wymyciu resztek lakieru. Jeżeli jednak ten sam wałek będzie
stosowany do malowania warstwy finalnej należy go przechowywać w rozpuszczalniku odpowiednim dla

Alkilak

danego typu lakieru.
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1 l,
10 l

drzwi, boazerie, meble
drzwi, okna, altanki, domki letniskowe,
meble ogrodowe
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