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PREMIUM WOOD DESIGN – maksymalnie trwała lakierobejca żelowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES 

STOSOWANIA 

Najwyższej klasy lakierobejca żelowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania 

przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. 

Na zewnątrz: meble ogrodowe, drzwi, okna, okiennice, ogrodzenia, bramy, fasady drewniane, altanki, 

domki letniskowe.  

Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie wewnętrzne, sufity, belki sufitowe. 

Zastosowanie innowacyjnej technologii wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki 

czemu jest ona elastyczna, mocna, trwała i odporna na działanie wody. 

 

 

GŁÓWNE 

ZALETY 

PRODUKTU 

• długotrwała ochrona przed działaniem światła i zmiennych warunków atmosferycznych                                                                                         

• konsystencja żelowa, ułatwiająca aplikację bez chlapania i ściekania 

• hypoalergiczna**  

• przyjazna dla zdrowia i środowiska - 8-krotnie mniej rozpuszczalników niż lakierobejce 

rozpuszczalnikowe  

• szybki czas schnięcia i łatwość aplikacji sprawia, że całość prac można przeprowadzić w ciągu 

jednego dnia 
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KOLOR 10 kolorów gotowych 

 

 

 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,0 – 1,1 

Lepkość [mPas]  5 500-12 000 

Liczba warstw - 2-3 

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] PN-C-81519 1,5 h 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] - po 3 h 

Zawartość części stałych, min.[%wag], co najmniej PN-EN ISO 3251 38 

Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od 

chłonności i chropowatości podłoża) 
- do 10-12 m2/l 

Rozcieńczalnik - woda 

 
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/e/FW): 130 g/l (2010). 

Produkt zawiera max. 50 g/l.. 

 

 

 

DATA 

WAŻNOŚCI 

3 lata od daty produkcji 

 

 

 

METODA 

MALOWANIA 

 

SPOSÓB 

UŻYCIA 

pędzel 

 

 

 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

• Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe. Wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść wodnym 

roztworem detergentu (detergent po zastosowaniu usuń wilgotną szmatką.  

• Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.  

• Przedmioty wcześniej niemalowane, eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń zaimpregnuj 

impregnatem bezbarwnym BONDEX WOOD PRESERVER.  

• Nie maluj na powierzchniach zaimpregnowanych preparatami solnymi. 

 

2. LAKIEROWANIE 

• Maluj za pomocą pędzla (włosie mieszane) bez rozcieńczenia. 

• Zalecana ilość warstw 2-3. 

• Pomiędzy warstwami zachowaj przerwę 3 godzin. Pełne wyschnięcie powłoki uzyskasz po  

4 godzinach. 

• Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj 

drobnoziarnistym papierem ściernym i usuń pył.  
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3. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

• Optymalny zakres temperatur, w którym należy malować lakierobejcą wynosi od +10 do +25°C. 

Lakierobejcy nie należy stosować w temperaturze poniżej +10°C. Niska temperatura i 

podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. 

• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. 

• W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz 

do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 

 

4. OCHRONA 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplikacja na prawidłowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno 

odpowiedniej wilgotności (wilgotność względna max. 12%). 

• Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna surowego za pomocą 

impregnatu bezbarwnego Bondex Wood Preserver (2 warstwy) następnie nałożenie 2-3 

warstw lakierobejcy - na podłożach eksploatowanych na zewnątrz. 

• Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym  

i niezawilgoconym. 

 

5. BEZPIECZEŃSTWO 

 

• Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

pojemnik lub etykietę.    

• Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  

 

  

ATESTY • Posiada atest higieniczny 

• Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających  

ZALECENIA 

BHP I P. POŻ. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

 

 

 

OPAKOWANIE  

HANDLOWE 

0,75L, 2,5L; 5L (tylko dla wybranych kolorów) 

 

 

 

 

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania 

zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty 

Technicznej. 

Do 12 lat ochrony dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków 

eksploatacji i aplikacji 
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