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LAKIER DO MEBLI I BOAZERII  

 

Lakier przeznaczony do ochrony i dekoracji każdego rodzaju drewna wewnętrznego. 
Wysoka odporność na zarysowania i uderzenia. 

 Ochrona przed plamami i wodą. 
 Łatwy w nakładaniu. 

Przeznaczenie 

Produkt zalecany do dekoracji i ochrony wewnętrznych elementów drewnianych, takich jak: meble, boazerie, drzwi, ościeżnice, balustrady itp. 
Nadaje się na wszystkie gatunki drewna zarówno egzotyczne, jak i europejskie. W przypadku tłustych i rzadkich gatunków drewna prosimy 
skonsultować się z działem technicznym. 

Właściwości 

 Zapewnia doskonałą odporność na zarysowania, uderzenia, plamy i działanie wody. 

 Uwydatnia piękno drewna, nadając mu odpowiedni, intensywny kolor i subtelne wykończenie. 

 Zapewnia komfort aplikacji: bezzapachowy, niekapiący, szybko schnący, doskonale się rozprowadza.  

 Posiada europejski znak ekologiczny Eco-label, który przyznawany jest produktom lub usługom spełniającym wyższe normy dotyczące ekologii i 
ochrony środowiska. 

Przygotowanie podłoża 

Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste. 
Drewno lakierowane: przeszlifować starannie papierem ściernym (240). 
Jeżeli lakier łuszczy się należy go usunąć za pomocą ŚRODKA DO USUWANIA STARYCH POWŁOK V33, następnie zneutralizować powierzchnię 
wodą i pozostawić do wyschnięcia na 24h. 
Drewno woskowane: usunąć wosk za pomocą środka do usuwania wosku, następnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. 
Drewno oleiste (np. tek): W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności 
powierzchnię odtłuścić. Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. 

Nakładanie 

1. Przed użyciem i w trakcie nakładania dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny. 
2. Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem (w przypadku pistoletu rozcieńczyć do 10% wodą) minimum 2 równe warstwy zgodnie z kierunkiem 
włókien drzewnych, nie pozostawiając zacieków i nadlewów. 
3. Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 3 godziny. 
4. Przed nałożeniem drugiej warstwy przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. Pozostawić do wyschnięcia. 

Zalecenia V33  

 Idealne warunki nakładania: 12° - 25°C, na podłoże suche, nienarażone na działanie promieni słonecznych. Nie nakładać w przeciągach. 

 Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża i ilości naniesionych warstw.  

 Pielęgnacja: meble czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką.  . 

Informacje techniczne 

Kolory  Bezbarwny, dąb jasny, dąb średni, dąb rustykalny, dąb ciemny, mahoń 

Wykończenie   Połysk, satyna 

Opakowanie 0,25L, 0,5L, 1L 

Czas schnięcia dotykowo suchy po 30 min, kolejną warstwę można nakładać po 3h, całkowicie suchy po 12h. 

Wydajność (1warstwa) 1L = ok. 12  m
2
 

Czyszczenie narzędzi woda 

Nakładanie pędzel, wałek, pistolet (rozcieńczyć wodą do 10%) 

Środki ostrożności 

Chronić przed niskimi temperaturami. S2 - Chronić przed dziećmi. S23 - Nie wdychać pary. S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji. S51 - Stosować 
wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 150g/l(2007) / 130g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 15g/l LZO. 
 
Resztki produktu należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć. Narzędzia czyścić wodą. W trosce o ochronę środowiska nie wylewać 
do kanalizacji. Puste opakowanie oraz ciekłe lub suche resztki produktu składować w zakładzie utylizacji odpadów (zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami). Zamknąć opakowanie po użyciu. 

 


