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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

  
                    

                           

                                            ALKILAK     
lakier wodoodporny   

Zakres stosowania:  
Lakier ftalowy przeznaczony jest do malowania drewna i materia ów 
drewnopochodnych eksploatowanych wewn trz i na zewn trz 
pomieszcze takich

 

jak: drzwi, okna, boazerie oraz meble 
ogrodowe, altany i domki letniskowe. Szczególnie polecany jest w 
miejscach nara onych na dzia anie czynników atmosferycznych.

  

G ówne cechy:   

 

Wysoka odporno na

 

kontakt z wod

  

Odporno  na zmienne warunki atmosferyczne 

 

Wysoka trwa o

 

pow oki  

Kolor   bezbarwny 

Wygl d pow oki

    

po ysk 

Czas wyp ywu, kubek wyp ywowy 4 mm, [s]  70÷100 

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]   0,980 

Ilo warstw

    

2 

Czas schni cia pow oki, 20 C, (st. 1), [h] - 12 

Czas schni cia pow oki, 20 C, (st. 3), [h] - 20 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]   po 20 

Sposób nanoszenia      p dzel, wa ek 

Wydajno przy jednej warstwie

   

do 15 m2/l  

Rozcie czalnik

    

do wyrobów ftalowych ogólnego 

stosowania  
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Sposób u ycia

 
1. Przygotowanie pod o a

  
Drewno przeznaczone do malowania powinno by wysezonowane i suche. 
Zawarto wilgoci w drewnie nie powinna przekracza 12%. 

  
Elementy drewniane przeznaczone do eksploatacji na zewn trz pomieszcze , 
nara one na dzia anie czynników atmosferycznych i mikroorganizmów nale y 
zabezpieczy DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym. 

 

Przedmioty i elementy z drewna przeznaczone do eksploatacji w 
pomieszczeniach zagruntowa rozcie czonym POKOSTEM LNIANYM marki 
Drewnochron.  

2. Malowanie 

 

Przed przyst pieniem do malowania lakier nale y ka dorazowo starannie 
wymiesza .  

 

Po wyschni ciu warstwy gruntuj cej, powierzchni nale y przeszlifowa 
papierem ciernym nr 180 i po starannym odpyleniu pomalowa dwukrotnie 
lakierem. 

 

Wyrób nak ada si p dzlem lub wa kiem bez potrzeby rozcie czania.

  

3. Dodatkowe informacje 

 

Optymalna temperatura przy malowaniu i suszeniu pow ok powinna wynosi +15 
do + 25oC. Niska temperatura i wysoka wilgotno powietrza znacznie wyd u aj 
czas schni cia i utwardzania pow ok lakieru.  

 

Niskie temperatury i zani ona wilgotno powietrza wyd u a czas schni cia 
pow oki.  

 

Bezpo rednio po zako czeniu prac narz dzia nale y umy rozcie czalnikiem do 
wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.   

4. Wskazówki BHP i PPO

  

Produkt atwopalny.  

 

Chroni przed dzie mi.  

 

Nie wprowadza do kanalizacji.  

 

W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka opakowanie lub 
etykiet . 

  

Stosowa wy cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

  

Przechowywa w opakowaniach szczelnie zamkni tych z dala od róde ciep a i 
ognia.  

 

W czasie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia przed 
u ytkowaniem wywietrzy do zaniku specyficznego zapachu. 

  

Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.

  

Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.
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Norma:    ZN-SKDP-026 
Atesty:    Posiada Atest Higieniczny PZH  
PKWiU:    24.30.12-29.00 
Data wa no ci: 

  
    36 miesi cy od daty produkcji 

   

Limit zawarto ci LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 500g/l (2007). 
Produkt zawiera max 500 g/l.  

Opakowanie handlowe  1L, 10L 
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