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Brodziszewo, 22‐07‐2019             

KARTA TECHNICZNA 
 
Nazwa handlowa: ALTAX LAKIER DO PODŁÓG 
 
MIEJSCA ZASTOSOWANIA: 
podłogi                 parkiety                schody 

Produktu nie należy stosować na podłogi laminowane. 

Postać produktu: płyn, produkt gotowy do użycia. 

Wydajność: ok. 18 m2/L (jedna warstwa). 

STOSOWANIE: 1 Lakier nanosić wyłącznie na suchą i oczyszczoną powierzchnię. Jeśli powierzchnia była 
wcześniej lakierowana, należy usunąć wszelkie warstwy lakieru aż do surowej deski. Zaleca się 
cyklinowanie podłogi. 2 Produkt stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 3 Po otwarciu oraz w 
trakcie stosowania lakier dobrze wymieszać. 4 Nanosić pędzlem, wałkiem (tylko wersje bezbarwne). 5 
Nanosić lakier równo na powierzchnię, wzdłuż słojów drewna, unikając powstawania i zasychania tzw. 
zakładek. Nałożyć 3 warstwy lakieru. Drugą warstwę nałożyć po ok. 2 h od nałożenia pierwszej. Trzecią 
warstwę nałożyć w odstępie dłuższym niż 2 godziny. 6 Przed naniesieniem trzeciej warstwy delikatnie 
przetrzeć pola- kierowaną powierzchnię papierem ściernym o grubości 220–240 mm (jeżeli lakier nie pyli, 
należy przed dalszym szlifowaniem odczekać kolejną godzinę). Następnie dokładnie odpylić. 

Powierzchnię można łagodnie eksploatować po 72 godzinach, a w pełni użytkować (mycie podłogi, 
wnoszenie mebli, położenie dywanu) po 7 dniach. 

Zalecana liczba warstw: 3 

Narzędzia: pędzel, wałek (wersje bezbarwne) 

Mycie narzędzi: woda 

Czas schnięcia: suchy w dotyku: 1 h pełne utwardzenie: 7 dni 

SKŁAD CHEMICZNY: Dyspersje syntetycznych żywic, odpieniacze, środki pomocnicze, zagęstniki, 
pigmenty.   

INFORMACJE BHP I PPOŻ: W trakcie prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny 
i nieklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-isotiazol-3-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 
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PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w 
pojemnikach szczelnie zamkniętych, z dala od silnych utleniaczy, zasad, kwasów, z dala od ciepła i 
bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 

Więcej informacji na www.altax.pl 

PRODUCENT: 
Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o. Brodziszewo, ul. Kopanińska 7 64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03 


