
 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. 

 Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy 
5-10-15-20 

 

 

PRODUKT 

Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy - utwardzany wilgocią z otoczenia. 

 

ZASTOSOWANIE 

Do malowania elementów drewnianych: parkietów, boazerii, stolarki budowlanej, mebli itp.  

oraz elementów drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie rekomendowany do malowania 

parkietów, mozaik, podłóg w szkołach, salach gimnastycznych i tanecznych, czyli tam gdzie występują 

duże siły ścierające. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

 Duży połysk 

 Łatwy w stosowaniu 

 Szybkoschnący 

 Bardzo wysoka odporność na ścieranie i zarysowanie 

 Długo zachowuje elastyczność powłoki 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Postać ciecz 

2. Barwa słomkowa, transparentna 

3. Gęstość 1,0 g/cm3 

4. 
Czas schnięcia: 
- do uzyskania suchości dotykowej 
- całkowite wyschnięcie 

 
3 godziny 
24 godziny 

5. Pełna wytrzymałość powłoki po 7 dniach 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Drewno przed malowaniem należy dokładnie wyczyścić, wyszlifować, a następnie starannie odpylić.  

Przed nałożeniem lakier dokładnie wymieszać przez wstrząsanie w opakowaniu, nie rozcieńczać 

rozpuszczalnikiem. 

Powierzchnię zagruntować lakierem podkładowym nitrocelulozowym produkcji Anser. 

Lakier nakładać cienkimi warstwami, aby umożliwić dostęp wilgoci do całej grubości powłoki.  

Wpływa to bezpośrednio na szybkość utwardzania i jakość uzyskanej powłoki. 

W przypadku malowania powierzchni pionowych zaleca się naniesienie 2 warstw lakieru stosując 

szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Przy malowaniu parkietów i innych powierzchni o dużym natężeniu ruchu nanosić 3-4 warstwy lakieru. 

Zleca się przeszlifować przedostatnią warstwę. 

Czas do nakładania kolejnej warstwy: 

- minimum 3 godziny 

- maksimum 24 godziny 

Narzędzia można myć benzyną lakową, octanem butylu lub octanem etylu. 
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UWAGI 

Nie nanosić lakieru na mokre podłoże! 

Nie malować w pomieszczeniach, których ściany są świeżo pokryte farbą dyspersyjną, gdyż mogą wystąpić 

przebarwienia. W trakcie malowania i po malowaniu należy starannie wietrzyć pomieszczenia.  

Prac lakierniczych nie zleca się prowadzić w obecności dzieci. Pomieszczenia mieszkalne można użytkować 

dopiero po zaniku specyficznego zapachu.  

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach ( lakier jest wrażliwy na wodę i wilgoć 

z powietrza).  

Opakowanie raz otwarte powinno zostać w przeciągu krótkiego czasu zużyte. 

Okres gwarancji: 18 miesięcy. 

 

OPAKOWANIE 

1l; 5l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


