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KARTA TECHNICZNA 

 

   

                                             LAKIER DO ŚCIAN, LAMPERII, BETONU  

                                             I TYNKÓW OZDOBNYCH 

 
  
Bezbarwny, ekologiczny lakier do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Jego receptura oparta jest na bazie 
specjalistycznych dyspersji akrylowych do zabezpieczania i dekoracyjnego malowania ścian, lamperii, 
tynków ozdobnych, kamienia dekoracyjnego i betonu. Tworzy wytrzymałe, gładkie powłoki o jedwabistym 
połysku, które charakteryzują się odpornością na działanie światła, wody, rozcieńczonych roztworów mydła 
i środków myjących, co pozwala na trwałe utrzymanie powierzchni w czystości. Dzięki tiksotropowej formule 
produkt nie kapie. Nie żółknie. Nadaje się również do elementów wykonanych z drewna lub materiałów 
drewnopochodnych, nie narażonych na długotrwałe działanie wody oraz agresywnych substancji. 
Przeznaczony jest do wykonania nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych.  
 

  
Zapach: typowy 
Konsystencja: płynna 
Kolor/Odcienie: mleczny, po wyschnięciu bezbarwny 
Wykończenie: półmat, połysk 
Temperatura nakładania:  zalecane warunki: + 15°C do + 25°C 
Czas schnięcia: kolejna warstwa po 2 h 
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie 
Wydajność: 1 L  do 12 m² 
Narzędzia do aplikacji: wałek z mikrofibry / welurowy/ typu flock, pędzel 
Czyszczenie narzędzi: 
Zawartość LZO 

woda z dodatkiem detergentu 
Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użycia – 15 g/L. 
Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U. 2016,  
poz. 1353 – kat. A/E/FW) – 130 g/L. 
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1. Stosować na czyste, odpylone, odtłuszczone i suche powierzchnie o równej chłonności. 
2. Używać wyłącznie czystych i suchych narzędzi. 
3. Narzędzia malarskie w czasie przerw w pracy należy bezwzględnie umyć. 
4. Malować w temp. + 10°C do + 25°C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą 

powodować szybkie wysychanie lakieru. 
5. W trakcie malowania unikać przeciągów. 
6. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. 
7. Lakier nakładać wałkiem z mikrofibry / welurowym / typu flock lub pędzlem. 
8. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładać po 2h i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 

4h. 
 

 
 
1. Uprzednie wymalowanie farb pod powłokę lakieru musi być wykonywane bardzo starannie dla całej 

powierzchni, ponieważ wszelkie poprawki farbą będą widoczne jako wypukłe defekty, których pokrycie 
lakierem nie wyrówna. 

2. Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni. Ewentualnych zaschniętych 
odcięć na da się później zatuszować. Wszelkie punktowe poprawki na powierzchni lakieru spowodują 
pojawienie się różnic w połysku. 

3. W czasie prac malarskich, pomieszczenia należy wietrzyć, a po ich zakończeniu należy kontynuować 
wietrzenie aż do zaniku charakterystycznego zapachu. 

4. Mleczny odcień płynnego lakieru zanika podczas schnięcia. 
5. Po wymalowaniu lakier delikatnie zmienia – podkreśla odcień podłoża. 
 
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy 
intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. 
 
OPAKOWANIE 
Puszka 0,75 L - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 2,5 L – opakowanie zbiorcze 2 sztuki. 
MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do +30°C. Chronić przed 
zamarzaniem.  
 
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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