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KARTA INFORMACYJNA 
 
Symbol wyrobu: 0202-100-9016 

Nazwa wyrobu: LAKIER AKRYLOWY BIAŁY NA MDF 2+1 

 
 
 
 

LAKIER AKRYLOWY BIAŁY NA MDF 2+1 
Opis produktu: Lakier dwuskładnikowy, akrylowy gwarantujący doskonały wygląd powłoki. 

Przeznaczony do malowania elementów drewnianych (płyty MDF, drewno lite, płyty 

paździerzowe) jako warstwa lakierowa dekoracyjno – ochronna. Powłoka o wysokim połysku, 

bardzo dobrze przyczepna do podłoża. Powłoka odporna na działanie wody, wina, piwa, soków 

owocowych, moszczy, tłuszczów i olejów jadalnych. 

CERTYFIKAT - Państwowego Zakładu Higieny – atest higieniczny nr HK/B/1929/01/99 

 

ZALECANE STOSOWANIE 

Do wykończeń dekoracyjnych w przemyśle płyt MDF oraz elementów drewnianych. 

ZALETY 

• doskonała odporność ścieranie, 

• doskonała trwałość koloru i połysku, 

• dobra wytrzymałość mechaniczna, 

• powłoka o wysokich walorach dekoracyjnych - nie żółknie, nie kreduje, 

 

WŁASNOŚCI TECHNICZNE 

• Gęstość mieszaniny(około), kg/dm3        1,15 

• Zalecana grubość pojedynczej powłoki / warstwy, µm.             30 / 70 

• Czas schnięcia (w 20 oC): stopień 1 (pyłosuchość), min   15               

                                                   stopień 3 (sucha na dotyk), h              2 

• Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 30 µm dm3/m2  0,07 

• Zawartość substancji stałych (±2), % obj.    40 

• V.O.C w produkcie gotowym do użycia, g/l    470 

• Zalecana liczba warstw       1-2 

 

POŁYSK POWŁOKI:  wysoki połysk  możliwe również zmatowienia 

KOLOR: kolorystyka RAL / NCS oraz wg indywidualnego wzorca klienta 
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SPOSÓB APLIKACJI 

Przygotowanie farby - składniki I i II dokładnie wymieszać – (II składnik - 0104-009-0000) 

zmieszać ze sobą w j proporcji objętościowej: 

• I składnik   2 

• II składnik   1 

• rozpuszczalnik o symbolu 8002, 8010 - max 20 % obj. 

Po upływie 15 minut (w temp. 20°C) wyrób nadaje się do użycia. 

Temperatura przechowywania wyrobu: 5oC-35oC. 

Podłoże  

 

Oczyszczanie i odtłuszczanie. Przed szlifowaniem należy upewnić się, że powierzchnia 

przeznaczona do malowania lub lakierowania jest czysta i dobrze odtłuszczona oraz sucha. 

 
Szlifowanie. Dokładne przeszlifowanie każdej powierzchni przed malowaniem jest bardzo 

istotne, gdyż pozwala uzyskać dobrą przyczepność pomiędzy warstwami oraz gładkie i 

obojętne podłoże. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy lakieru przeszlifować poprzednią 

warstwę. Podłoże należy przeszlifować papierem ściernym o gradacji (ziarnistości) – 320 - 420. 

Prace te najlepiej wykonywać ręcznie. Nie doradzamy mechanicznego szlifowania w połączeniu 

z gruboziarnistym papierem, ponieważ może to spowodować powstanie rys oraz zeszlifowanie 

zbyt grubej warstwy lakieru. Dobór odpowiedniego papieru ściernego oraz wielkość ziaren 

został opisany dla każdego systemu. 

 

Metoda aplikacji wyrobu 

• pędzel 

• natrysk  powietrzny  (po rozcieńczeniu ; lepkość DIN 4: 20–22 s):  

  Ø 1,2-1,4 mm; 2,5-3,5 atm 

                        odległość dyszy od podłoża  20-25 cm 

 

SPOSÓB STOSOWANIA 

Lakier akrylowy nakłada się na uprzednio natryśnięte i wysuszone podkłady. Natryskiwać 

należy 2-3 pojedyncze warstwy pozostawiając czas na odparowanie 20-30 min między 

powłokami (zależnie od temperatury i grubości warstwy).  

Warunki podczas malowania i utwardzania powłoki: 

• minimalna temperatura podłoża: 10 - 15oC, 

• wilgotność względna powietrza do 80% 

• dobra wentylacja. 

Czas do nałożenia kolejnych warstw:            

   najkrótszy   w 20 oC – 15-20 min,                                              

         w 15 oC – 20-25 min,                                             

Podane czasy dotyczą powłoki o zalecanej grubości, schnącej w warunkach dobrej wentylacji. 

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i 

grubości pokrycia 
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INFORMACJA DODATKOWA 
W zależności od przeznaczenia i rodzaju podłoża można założyć grubość pojedynczej powłoki 

inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku powietrznym typowy zakres grubości 

jednej powłoki wynosi od 30 do 40 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia 

teoretycznego, grubości warstwy, czasów schnięcia oraz czasu do nałożenia kolejnej warstwy 
 

TRWAŁOŚĆ WYROBU: 12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące 

bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki. 


