
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. 

                 

Idea Day Lakier bezbarwny Vintage satyna 
                
 

ZASTOSOWANIE 

 

Lakier bezbarwny Vintage satyna służy do ochronnego malowania przedmiotów 

wykonanych z drewna surowego lub malowanego farbą kredową Vintage . Podkreśla i 

zachowuje naturalny kolor drewna , farba kredowa uzyskuje bardziej intensywny kolor.  

 
ZALETY 

 
 wodorozcieńczalny, 

 szybkoschnący,  

 trwały, odporny na ścieranie, 

 bardzo łatwy w aplikacji, 

 odporny na łagodne domowe środki czystości, 

 chroni przed wilgocią, 

 efekt gładkiej satynowej powłoki 

 

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU  

 1. Postać lepka  ciecz 

2. Barwa mleczna, po wyschnięciu bezbarwny 

3. Zapach bezzapachowy 

3. Gęstość 1,02 g/cm3 

4. Zawartość  substancji  lotnych 110  g/l 

5. Lepkość  CFN4/200C 13-24  s 

6. Limit  LZO max. 130 g/l 

7. Rozlewność 8 

8. Stopień połysku satyna 

 
WSKAZÓWKI  DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
 
Przedmiot malowany oczyścić z brudu i kurzu, delikatnie zmatowić, odtłuścić . 

Przedmioty świeżo malowane farbą kredową Vintage po ich wyschnięciu malować 

bezpośrednio. Nanosić cienkie warstwy pędzlem lub wałkiem. Ilość warstw od 1do 2. Drugą 

warstwę nakładamy po 6 h. 

 

Temperatura  nakładania 

Malowanie  wykonywać  w  zakresie  temperatur:  od  +15  do  +25°C. 
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Wydajność  przy  jednokrotnym  malowaniu 

Do 13   m2/l 

 

Czas  schnięcia 

6   h  -  w  temperaturze  200C  i  wilgotności  względniej  powietrza  50% 
Powierzchnie  szczególnie  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne wymagają  po 
lakierowaniu  sezonowania  co  najmniej  5  dni  przed  oddaniem  do  użytkowania. 
 

Czyszczenie  narzędzi 

Do  mycia  narzędzi  malarskich  stosować  wodę  pitną. 

 

MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, w  temperaturze  5-300C. Chronić  przed  zamarzaniem. 

 

OKRES  PRZYDATNOŚCI 
24  miesiące od daty produkcji 

OPAKOWANIA 

0,5L ;  1L 
 


