KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO MEBLI I BOAZERII LUXENS

Chroni, dekoruje i podkreśla naturalny rysunek słojów
drewna
- odporny na uderzenia i zadrapania
- o nikłym zapachu
- dobra rozlewność

WŁAŚCIWOŚCI
Lakier bezbarwny do drewna, zalecany do ochrony i dekoracji mebli oraz innych przedmiotów
wewnątrz pomieszczeń. Tworzy warstwę ochronną, podkreśla rysunek słojów i uwydatnia oryginalny
kolor drewna. Produkt wodorozcieńczalny, gotowy do użycia, bez nieprzyjemnego zapachu; szybkie
wysychanie pozwala nałożyć 2 warstwy w ciągu 2 godzin; w przypadku malowania natryskowego
można dodatkowo rozcieńczyć do 10% wody. Można stosować na wszystkie rodzaje drewna
europejskiego i egzotycznego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wyszlifowane, wolne od
pyłu, tłuszczy, silikonu i wosku.
• Nowe drewno: przeszlifować i odkurzyć. Uwaga! niektóre rodzaje drewna mogą wymagać
zastosowania lakieru podkładowego.
• Drewno już polakierowane: W zależności od stanu, wymaga albo przeszlifowania drobnoziarnistym
papierem ściernym (180 - 240) albo usunięcia starego lakieru aż do odsłonięcia surowej warstwy
drewna.
• Drewno z odpryskującym lakierem: wymaga usunięcia starej powłoki; najwygodniej jest usunąć
starą powłokę lakieru chemicznym środkiem do usuwania powłok, zgodnie z instrukcją użytkowania
danego preparatu.
• Drewno egzotyczne : przed malowaniem odtłuścić acetonem.
• Drewno woskowane: Usunąć wosk za pomocą zmywacza do wosków, przeszlifować
drobnoziarnistym papierem ściernym (180 - 240) aż do odsłonięcia surowej warstwy drewna.
LAKIEROWANIE

Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.
• Przed użyciem dobrze wymieszać.
• Nakładać przy pomocy pędzla lub małego wałka do lakierów na czyste i suche drewno, w
temperaturze między 12°C a 25°C; unikać przeciągów. W przypadku malowania pistoletem
natryskowym można rozcieńczyć wodą (max do 10%) ;
• Nakładać min. dwie odpowiednio cienkie warstwy. Pierwsza warstwa powinna schnąć 2 godziny.
• Druga warstwa: przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (180-240), dokładnie odpylić i
nanieść drugą warstwę lakieru.
KONSERWACJA, CZYSZCZENIE
Odkurzyć lakierowane powierzchnie wilgotną szmatką. W przypadku plam, użyć niewielkiej ilości
płynu do mycia naczyń i wilgotnej gąbki, a następnie wytrzeć do sucha.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia można czyścić w wodzie
INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA
EUH208: Zawiera benzoizotiazolinon i foforan(v) triizobutylu. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej. P102: Chronić przed dziećmi.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501:
Zawartość/pojemnik usuwać do Centrum zbierania odpadów (skontaktuj się z lokalnymi władzami).
Dopuszczalna w UE zawarto LZO dla tego produktu (kat. A/i): 130g/l (2010).
Ten produkt zawiera maksymalnie 4g/l LZO.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI: Resztki produktu należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie
zamknąć. W trosce o ochronę środowiska nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowanie oraz ciekłe
lub suche resztki produktu składować w zakładzie utylizacji odpadów (zgodnie z lokalnie
obowiązującymi rozporządzeniami). Zamknąć opakowanie po użyciu.

