
 
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Nazwa produktu: JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY 

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa 

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice 

55-080 Kąty Wrocławskie 

Tel./fax: +48 71 798 09 08 

www.jeger.pl 

Opis i zastosowanie: 

Produkt JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY to bezbarwna, transparentna, akrylowa 

farba dekoracyjna, stosowana, jako przeźroczysty lakier zabezpieczający. 

JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJACY posiada szerokie, dekoracyjne zastosowanie. Można 

go stosować do dekoracji lub zabezpieczania różnego rodzaju powierzchni np. betonu, cegły, 

tynków cementowych, styropianu, plastiku, tynków i farb strukturalnych. Dzięki silnym 

właściwościom adhezyjnym można go wykorzystać do malowania szkła, folii lub innych 

bardzo gładkich powierzchni. Można go stosować, jako zewnętrzna warstwa dekoracyjna i 

ochronna stiuków weneckich, marmurów klasycznych, glinki weneckiej, trawertynu, betonu i 

innych efektów dekoracyjnych. 

Właściwości/ Zalety: 

– tworzy łatwo zmywalną powierzchnię 

- ekologiczna, nie zawiera rozpuszczalników organicznych 

- wodorozcieńczalna 

- wydajna 

- łatwa w aplikacji 

Dane techniczne: 

Kolor - bezbarwna 

Gęstość - 1,0-1,1 g/cm3 

Czas schnięcia: suchość dotykowa po upływie około 1h, całkowity czas schnięcia około 2-3h 

( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej temperaturze oraz 

podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

Ilość warstw: 1-3 

Rozcieńczanie - niezalecane, w uzasadnionych przypadkach max 1 % wody 



 
Wydajność - 10-20 m2/kg na jedną warstwę 

Nakładać w temperaturze od +5 ⁰C do +25 ⁰C 

Uwaga: przed całkowitym wyschnięciem produkt nie może być narażony na kontakt z wodą. 

Sposób użycia: 

Przygotowanie produktu i aplikacja: 

JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY w opakowaniu fabrycznym jest produktem gotowym 

do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy produkt dokładnie wymieszać. Nanosimy na 

powierzchnię narzędziem dobranym w zależności od struktury powierzchni efektu 

dekoracyjnego. Jeśli chcemy zastosować lakier w celu zabezpieczenia trawertynu, to należy 

go bardzo starannie i sumiennie nanieść na dekorację, centymetr przy centymetrze nie 

pomijając żadnej przestrzeni, wcierając go w miejsca wżerów. 

Narzędzia: 

- pędzel, gąbka, wałek malarski, szmatka 

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą. 

Dodatkowe informacje: 

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C. 

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu 

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony 

dróg oddechowych 

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub 

etykietę produktu 

Chronić przed dziećmi 

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu 

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach. 

Dostępne opakowania: 1kg 

Atesty i normy: 

Produkt posiada atest PZH 


