KARTA TECHNICZNA

Lignofix
LAKIEROBEJCA SILNOWARSTWOWA
Lignofix LAKIEROBEJCASILNOWARSTWOWA
o podwyższonej zawartości wosku
PRZEZNACZENIE: Grubo kryjaca, wodorozcieńczalna lakierobejca LIGNOFIX przeznaczona do
zabezpieczania wszystkich powierzchni drewnianych użytkowanych na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń takich jak: balustrady balkonów, drewniane elewacje, pergole, meble ogrodowe, okna,
drzwi, itp. Nie zawiera substancji rozpuszczalnikowych, może być stosowana przez alergików oraz w
zamkniętych pomieszczeniach a powłoka jest bardziej elastyczna przez co jest odporniejsza na pękanie
i łuszczenie się.
WŁAŚCIWOŚCI: Lakierobejca nadaje drewnu piękny wygląd i aksamitny, lekki połysk. Jest bardzo
łatwa w użyciu. Zabezpiecza, chroni i pielęgnuje drewno zachowując jego piękno. Nie zaleca się używać
do samodzielnego malowania powierzchni podłogowych (jako warstwę końcową należy użyć
dodatkowego produktu przeznaczonego do podłóg).
SKŁAD: Mieszanka światło stabilnych, transparentnych pigmentów w czystej emulsji akrylowej z
dodatkiem adytyw.
DOSTĘPNE KOLORY: sosna, wiąz, pinia, dąb, pomarańcza, wiśnia, mahoń, złoty dąb, brąz, maranti,
orzech, wenge, bezbarwny, biały, antyczna biel, antyczna szarość, antyczny brąz.
Ostateczny uzyskany kolor zależy od gatunku i sposobu obróbki malowanego drewna oraz liczby
naniesionych warstw! Wszystkie kolory można wzajemnie mieszać.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być przeszlifowane wzdłuż słojów, suche, czyste, bez
resztek pyłu, nie może być zanieczyszczone olejem, silikonowymi kitami i innymi podobnymi
hydrofobowymi substancjami. Ewentualne wypływy żywic muszą zostać usunięte przez wymycie
odpowiednimi rozpuszczalnikami (np. rozpuszczalnikiem nitro).
Niespójne stare powłoki należy usunąć lub zeszlifować na matowo. Drewno zainfekowane pleśniami i
grzybami należy wcześniej oczyścic produktem biocydowym.
SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Wilgotność malowanego
drewna nie powinna przekroczyć 10–12%. Nanosić wałkiem, pędzlem, natryskiem lub poprzez
zanurzanie. Jako pierwsza warstwa, możliwe jest rozcieńczenie z 10–15% wody. Po wyschnięciu
przeszlifować drobnym papierem ściernym, aby usunać drobne włókna drewna i uzyskać bardziej
gładką powierzchnię. Następnie nanieść drugą warstwę bez rozcieńczania. W przypadku drewna
użytkowanego na zewnątrz zaleca sie zastosować trzy warstwy. Zakres temperatury nanoszenia: 5°C
–25°C. Najlepsze wyniki uzyskuje sie przy zalecanej temperaturze 18°C –22°C. Podczas nanoszenia
chronić malowane powierzchnie przed światłem słonecznym, a do całkowitego wyschnięcia przed
opadami atmosferycznymi. Po skończonej pracy narzędzia umyć wodą.
ROZCIEŃCZANIE: Stosować w konsystencji aplikacyjnej. W razie konieczności można rozcieńczać
maks. z 10-15% wody.
Uwaga: Jednolitość odcieni gwarantowana jest w tej samej partii produkcyjnej. Aby uniknąć
różnic w odcieniach, w przypadku korzystania z kilku opakowań, zaleca się wymalowanie
powierzchni produktem z tej samej partii produkcyjnej lub jednolite wymieszanie zawartości
opakowań z różnych partii.
WYDAJNOŚĆ: 15 m2/l (przy jednokrotnym malowaniu)
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DANE TECHNICZNE: gęstość: 1,07 g/m3, wygląd powłoki: aksamitny połysk. Ochrona do 6 lat przed
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV. Maksymalna zawartość lotnych związków
organicznych w produkcie (LZO) kategoria A/e – 13,5 g/l (wartość dopuszczalna 130 g/l)
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy i po pracy umyć ręce wodą
i nasmarować kremem reparacyjnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić
odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izothiazol-3-onu (3:1), (nr CAS: 55965-849). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PIERWSZA POMOC: w przypadku złego samopoczucia, lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć
porady lekarza, pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.
W kontakcie ze skórą: umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku
pojawienia się podrażnienia, rumieni skontaktować się z lekarzem.
W kontakcie z oczami: przepłukać oczy przez ok. 15 minut dużą ilością wody, trzymając powieki
szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki,
skontaktować się z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne: w razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże
powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia dużą ilość wody, przepłukać jamę
ustną. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem.
SKUTKI UBOCZNE: Spożycie może wywołać podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, języka, gardła
i dalszych odcinków przewodu pokarmowego, mogą wystąpić nudności, bóle brzucha, biegunka,
wymioty. W konakcie z oczami może powodować podrażnienia w przypadku bezpośredniego
narażenia.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach w temepraturze od
+5 0C do +300C,w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania
promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. PRODUKT NIE MOŻE
ZAMARZNĄĆ!.
Okres przechowywania: 48 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na
materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny).
Zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. opakowanie oraz
resztki produktu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 0,75l, 2,5l.
UWAGA:
Informacje zawarte w karcie technicznej dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule i należy je traktować
wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Lignofix LAKIEROBEJCA (LAZURA)
SILNOWARSTWOWA. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie
mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez produkt podczas jego niewłaściwego użycia oraz stosowania.
Data wydania karty technicznej: 02.10.2014 r.
Data aktualizacji: 24.06.2016 r.
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