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               KARTA TECHNICZNA 

          

 

                                                     LAKIEROBEJCA DO DREWNA 

 

 
 

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych lub drewnopochodnych. Do 
malowania drzwi, okien, boazerii, balustrad, mebli (również ogrodowych), płotków, altanek oraz innych 
elementów z drewna. Uwydatnia rysunek słojów drewna. Pozwala na uzyskanie barwnej, transparentnej 
powłoki o satynowym wykończeniu. Można nakładać na wszystkie rodzaje drewna. Dzięki tiksotropowej  
formule produkt nie kapie. Produkt ekologiczny, bezpieczny dla użytkownika i środowiska. 
 

 
 
Zapach: Charakterystyczny 
Konsystencja: Ciecz 
Kolor/Odcienie: Według oznakowania na opakowaniu 
Wykończenie: satynowe 
Temperatura nakładania:  zalecane warunki + 15°C do + 25°C 
Czas schnięcia: kolejna warstwa po 4 h 
Rozpuszczalność: rozpuszczalna w wodzie 
Wydajność: 1 L  do12 m² 
Narzędzia do aplikacji: pędzel, wałek, tampon 
Czyszczenie narzędzi: 
Zawartość LZO 

Woda z dodatkiem detergentu 
Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowy do użycia - 8,5 g/L. 
Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U. 2016 
poz. 1353 – kat. A/E/FW) – 130 g/L. 
 

 
 
1. Wymieszać przed użyciem. 
2. Nakładać na czyste i suche drewno. 
3. Za pomocą pędzla, wałka lub tamponu nałożyć pierwszą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien 

drewna.  
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 4-6 h. 
5. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym (100-180) i odpylenie przed 

nałożeniem kolejnej warstwy. 
6. Nałożyć drugą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna. 
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7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
8. Czas schnięcia zależy od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu. 
 

 
 
1. W przypadku surowego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić 
2. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć powłokę za pomocą Środka do 

usuwania starych powłok, przeszlifować i odpylić. 
3. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, 

przeszlifować i odpylić. 
4. Naniesienie zbyt grubej warstwy spowoduje zanik rysunku słojów drewna i może powodować łuszczenie się 

powłoki. 
5. Optymalna temperatura w której należy nanosić lakierobejcę to od + 15°C do +30°C; nie nanosić  

w temperaturze poniżej + 10°C. 
 
Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po 
wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. 
Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki 
nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego. 
W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. 
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy 
intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. 
 
 
OPAKOWANIE 
Puszka 375 ml – opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 0,75 L  - opakowanie zbiorcze 6 sztuk;  
puszka 2,5 L – opakowanie zbiorcze 2 szt. 
 
MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10°C do +30°C. Chronić przed 
zamarzaniem. Produkt wodny  - po zamrożeniu nie nadaje się do użycia. 
 
OKRES PRZYDATNOŚCI 
36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. 
 
PRODUCENT  
ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.  44  645 30 80, www.colorit.pl, 
BDO 000005681. 
 
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 
Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. 
Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.  
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