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LAKIER DO DREWNA AQUARÉTHANE 
Dzięki zawartości żywic poliuretanowych w fazie wodnej, jest bezzapachowym produktem o 

zaawansowanej technologii. Odpowiada normom gwarantującym bezpieczeństwo zdrowia. Przy 

szerokiej palecie kolorów, pięknym jedwabistym macie, polakierowane powierzchnie wykazują 

zwiększoną odporność na zarysowania i uderzenia. LAKIER DO DREWNA AQUARETHANE

 jest 

idealny do mebli i zabawek dziecięcych. Pozwala na uzyskanie wyjątkowo dekoracyjnego efektu. 

Szybko schnie, a uzyskana powłoka jest łatwa w pielęgnacji. 

 

ZASTOSOWANIE: 
Lakierowanie wysokiej jakości wewnątrz pomieszczeń, zapewniające dekorację i ochronę mebli, 

boazerii, lamperii, futryn i zabawek. 

 

ZALETY TECHNICZNE: 
 Zawiera żywice poliuretanowe o wysokiej odporności, w fazie wodnej. 

 Wykazuje wysoką odporność na zadrapania, rysy i uderzenia. 

 Bezzapachowy. 

 Nie ścieka – konsystencja żelu. 

 Szybko schnący (około 30 minut). 

 Przeźroczyste odcienie drewna i kolory niezmieniające się pod wpływem promieniowania UV. 

Długotrwały mat. Nie żółknie. 

 Wyjątkowy efekt "aksamitnego - matu", podkreśla usłojenie drewna, nie zakrywając go. 

 Łatwy w pielęgnacji – zmywalny. 

 

KOLORYSTYKA: 
 wersja bezbarwna, 

 7 odcieni drewna:  

- dąb jasny,  - paduk, 

- dąb złocisty,  - wenge, 

- dąb średni,  -makore, 

- ipe, 

 8 kolorów: 

- Miami,  - Tokyo, 

- Paris,   - New delhi, 

- Sydney,  - La Havane, 

- London,   

- Milan 

 

Wszystkie odcienie mogą być ze sobą dowolnie mieszane. 

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI: 
Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: 

Atest Higieniczny PZH HK/B/0076/04/2003 

 

Bezpieczny dla zdrowia i środowiska:  

 Francuska marka NF Environnement. 

 Znak "Błękitnego Anioła" (Przyjaciel Środowiska). 

 Norma europejska EN 71.3 "Bezpieczeństwo zabawek". 

 Produkt posiada ECOLABEL 

DANE TECHNICZNE: 
 

PRODUKT 
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RODZAJ ŻYWIC: żywice poliuretanowe w fazie wodnej 

KONSYSTENCJA: żel 

ZAPACH: bez zapachu 

LEPKOŚĆ (Brookfield): ok. 200 cP 

GĘSTOŚĆ: ok. 1,0 g/cm
3
 (w temp. 20°C wg NF T 30020) 

WARUNKI APLIKACJI 

TEMPERATURA APLIKACJI: ≥ 12°C 

WILGOTNOŚĆ PODŁOŻĄ: ≤ 10% 

WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA: ≤ 85% 

WEW./ZEW.: aplikacje wewnętrzne 

ILOŚĆ WARSTW: 2 (3, lub 1 podkład + 2 lakier przy podł. porowatych) 

WYDAJNOŚĆ: ok. 10-12 m
2
 na 1 warstwę z 1 litra 

CZYSZCZENIE: wodą, natychmiast po zakończeniu prac 

ZALECENIA W UŻYCIU: 

Chrońmy środowisko 

Dobrze odcisnąć i wytrzeć pędzle i wałki po użyciu. 

Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą 

wodę pozostawić do wyparowania. Nagromadzony osad 

można wyrzucić do śmietnika. Po użyciu dobrze zamknąć 

pojemnik. Nie wyrzucać resztek produktu do kanalizacji. 

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE 

PYŁOSUCHOŚĆ: ok. 30 min (w temp. 20°C) 

SCHNIĘCIE (nakładanie kolejnej warstwy): ok. 1 godz., nie przekraczać 2 godz. (w temp. 20°C) 

SCHNIĘCIE (umiarkowane użytkowanie): ok. 2 godz. (w temp. 20°C) 

CAŁKOWITE UTWARDZENIE: kilka dni (w temp. 20°C) 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 Gotowy do użycia- nie rozcieńczać. 

 Przed użyciem wstrząsnąć. 

 Stosować na powierzchnie drewniane czyste i suche. W razie potrzeby zastosować zmywacze do 

powłok SYNTILOR. 

 Jeśli drewno jest zaatakowane przez insekty, zaaplikować produkt regenerujący XYLODHONE
®
 

TI AQUARETHANE SYNTILOR o intensywnym działaniu i pozostawić na 48 godz. do 

wyschnięcia. 

 Nakładać przy pomocy pędzla płaskiego (szczecina), okrągłego (akryl) lub metodą natryskową. 

 LAKIER DO DREWNA AQUARÉTHANE
®
, bardzo szybko schnie i twardnieje (nie należy, więc 

długo pędzlować powierzchni). Mleczny odcień płynnego lakieru zanika podczas schnięcia. 

 Lakier nakładać w dwóch obfitych warstwach. Na drewno miękkie (porowate, takie ja sosna lub 

świerk) nałożyć trzy warstwy.  

 Jako pierwszą warstwę zaleca się nałożenie WYPEŁNIACZA PORÓW – BEZBARWNEGO 

LAKIERU PODKŁADOWEGO SYNTILOR. 

 Czas pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw nie powinien przekraczać 48 godzin. 

 Starannie zmatowić każdą warstwę (drobnoziarnistym papierem ściernym) w celu uzyskania 

idealnie gładkiego wykończenia. 

 Lakier szybko twardnieje, zaleca się jednak zachowanie szczególnej ostrożności w czasie 

pierwszych kilku dni. 

Naturalny odcień drewna może zniekształcić barwę lakieru – wskazane jest wcześniejsza próba na 

mało widocznej partii. 

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT: 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych. 

Produkt niepalny. Chronić przed mrozem. 

Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji. 

Dostępne opakowania: 0,25 l, 0,5 l. 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP: 
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Podczas stosowania przestrzegać zasad BHP. 

Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą. 

Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po 

zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem. 

Stosować odzież ochronną: rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary. 

Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. 

Natychmiast usuwać rozlaną ciecz. 

Chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci. 

Nie wylewać do kanalizacji.
1
 

 

Aktualizacja: 15.06.2009 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w 

dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, 
włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów 

zamierzonych przez niego. Spółka ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek 

nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. 


