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DRAGON LAKIEROBEJCA DO DREWNA SZYBKOSCHNĄCA 

 
OPIS PRODUKTU 

Szybkoschnąca Lakierobejca Dragon to 
wysokiej jakości produkt ochronno – 
dekoracyjny do zabezpieczenia drewna 
zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na 
zewnątrz.  

 

Dzięki zaawansowanej formule 3 w 1 idealnie 

sprawdzi się jako produkt, który impregnuje 

drewno, nadaje kolor i chroni na lata. Tworzy 

satynową powłokę, która chroni drewno 

przed wpływem czynników atmosferycznych 

typowych dla polskiego klimatu (mrozem, 

wilgocią i UV). Dzięki szybkoschnącej formule 

pierwsza warstwa jest sucha w dotyku już po 

20 minutach. 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Ochrona drewna do 8 lat. 

• Formuła 3 w 1 - IMPREGNUJE, NADAJE KOLOR, CHRONI NA LATA. 

• Dekoruje – podkreśla naturalny charakter drewna. 

• Chroni - przed zadrapaniami i zarysowaniami. 

• Zabezpiecza – tworzy powłokę odporną na działanie grzybów pleśniowych i biokorozję. 

• Chroni przed promieniami UV. 
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WŁAŚCIWOŚCI WYROBU 

 

DANE TECHNICZNE 

KOLOR 
9 dostępnych kolorów: • Sosna skandynawska • Dąb jasny • Dąb ciemny  

• Orzech włoski • Palisander • Mahoń • Wenge • Biały • Szary 

ZAPACH Charakterystyczny, dyspersyjny 

GĘSTOŚĆ 1,0 ± 0,05 kg/L 

CZAS SCHNIĘCIA 
Pierwsza warstwa: 20 min. 

Druga warstwa: 4h 

WYDAJNOŚĆ 15m2/L 

LZO 

kategoria A; Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych 

elementów wykończeniowych oraz bejce włącznie z nieprzezroczystymi; Typ 

FW wynosi 130 g/L, maksymalne LZO w produkcie wynosi 30 g/L 

 

 

 

ZASTOSOWANIE  

 

NA ZEWNTĄRZ WEWNĄTRZ 

• Altany 

• Bramy 

• Ogrodzenia 

• Meble ogrodowe 

• Domy drewniane 

• Więźba dachowa 

• Okna 

• Meble 

• Boazeria 

• Półki 

• Drzwi 

• Drewniane dekoracje 
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SPOSÓB UŻYCIA  

 

PRZYGOTOWANIE 

POWIERZCHNI 

Upewnić się, że powierzchnia jest zdrowa, odtłuszczona i gładko 

wyszlifowana, czysta, sucha. Drewno zagrzybione oczyścić do 

surowego drewna lub wymienić na nowe. 

NARZĘDZIA Produkt nakładać pędzlem syntetycznym. 

ZALECENIA 

Przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nanieść cienką 

warstwę wzdłuż słojów. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy 

przeszlifować ją drobnoziarnistym papierem ściernym, dobrze odpylić. 

Nałożyć 2-3 warstwy. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie 

zamknąć. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI  

I ZABRUDZONYCH 

ELEMENTÓW 
Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z lakierobejcy czyścić  wodą. 

OGRANICZENIA I UWAGI 

Temperatura podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5 ºC 

do +30 ºC. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się nałożenie 

trzech warstw w odstępach około 4 godziny. W celu zabezpieczenia 

surowego drewna nałożyć 3 warstwy lakierobejcy. Pełne właściwości 

użytkowe powłoka nabiera po minimum 24 godzinach. Przy 

malowaniu większych powierzchni, zaleca się korzystać z tej samej 

serii produkcyjnej. Kolor produktu przedstawiony na naklejce na 

opakowaniu jest poglądowy. Faktyczny kolor zaleca się wybrać na 

podstawie wymalowania dostępnego na sklepie. 

 

 

OPAKOWANIA  
 

Kod towaru Gramatura Typ opakowania 

DLDS200xx 200 ml Opakowanie metalowe 

DLDS700xx 700 ml Opakowanie metalowe 

 

• Gdzie xx oznacza kolor, który jest zgodny z opisem na opakowaniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE 

 

OKRES WAŻNOŚCI 3 LATA 

WARUNKI 

TRANSPORTOWANIA  

I PRZECHOWYWANIA 

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, 

oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5 ºC do +30 ºC. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Chronić przed dziećmi. 

• Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi. 

• Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbne wymalowanie  

w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, niemniej karta charakterystyki została 
przygotowana dla tej mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z 
późniejszymi zmianami. 
 


