
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

 ANSERCHRON LAKIEROBEJCA 
 

 

PRODUKT 

Lakierobejca ochronno - dekoracyjna do drewna.  

ZASTOSOWANIE 

Przeznaczona jest do malowania surowego drewna w celu nadania mu dekoracyjnego wyglądu  

w wybranym kolorze oraz jego ochrony przed szkodnikami biologicznymi takimi jak: grzyby, pleśnie, algi. 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do malowania altan, drzwi, boazerii, stolarki 

drewnianej itp.  

WŁAŚCIWOŚCI 

 tworzy transparentne powłoki o satynowym połysku podkreślające rysunek drewna  

 chroni podłoże przed grzybami np. sinizną i zmurszeniem  

 odporna na zmienne warunki atmosferyczne 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. lepkość tiksotropowa 

2. Gęstość 0,90 g/cm³ 

3. Zawartość części lotnych 50% wag 

4. Zalecana ilość warstw 2-3 

5. Wydajność dla pojedynczej warstwy, 14-16m²/l 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża: 

Powierzchnie drewniane i drewnopodobne powinno być suche, czyste, przeszlifowane drobnym papierem 

ściernym. Gładkie, równe powierzchnie gwarantują uzyskanie oczekiwanego efektu dekoracyjnego. 

Przygotowanie wyrobu: 

Produkt, ze względu na konsystencję tiksotropowego żelu, przed użyciem należy dokładnie wymieszać. 

Sposób malowania: 

Lakierobejcę nakładać za pomocą pędzla lub natrysku pneumatycznego, w razie potrzeby rozcieńczyć  

do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów olejnych i ftalowych lub benzyną lakową. 

Wyrób nakładać cienkimi warstwami wzdłuż słoi drewna. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw stosując 

szlifowanie międzywarstwowe drobnym papierem ściernym.  

 Do nałożenia pierwszej warstwy zaleca się rozcieńczyć produkt poprzez dodanie ok. 10% benzyny 

lakowej. 

 Nie należy nakładać 1 lub 2 grubych warstw, ponieważ drewno może zatracić swoją naturalną strukturę 

słoi. 

Czas schnięcia w temp 20°C: 

                                              stopień 1   - 10 godz 

                                              stopień 3   - 15 godz 

następną warstwę nakładać po 24 godz od położenia warstwy poprzedniej. 
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NORMA: 

PN – C 81800:1998 

Kolory: 

Sosna, tikowy, orzech ciemny, palisander 

UWAGI: 

Wyrób zawiera lotne i łatwo palne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte  

w „Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego”. 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach,  

w miejscach suchych, w temp. powyżej +5oC. 

Okres gwarancji: 12 miesięcy. 

OPAKOWANIA: 

Puszki stalowe; 0,8; 5; 10 l 
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