
KARTA TECHNICZNA 

DREWNOSTYL 

LAKIEROBEJCA DO DREWNA 
 

OPIS PRODUKTU 

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych na zewnątrz. Polecana 

jest w szczególności do malowania mebli ogrodowych, płotków, altanek, drzwi, okien oraz innych 

zewnętrznych powierzchni drewnianych dając do 5 lat  ochrony drewna pomalowanego Lakierobejcą 

która tworzy trwałą satynową  powłokę odporną na działanie wszystkich czynników atmosferycznych 

chroniąc je również przed promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne działanie 

hydrofobowe (odpycha wodę). Nowoczesna formuła żywic  zabezpiecza drewno tworząc barierę 

powłokową która  uniemożliwia rozwój  grzybów pleśniowych powodujących siniznę. Lakierobejca jest 

produktem elastycznym wytrzymałym na uderzenia pracuje razem z podłożem, nie łuszczy się i nie pęka. 

Zastosowane pasty pigmentowe gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny gwarantując 

zapobieganie starzeniu się drewna. W celu uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu zabezpieczenia 

drewna Producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego Impregnatu Drewnostyl w celu skutecznej 

penetracji a następnie należy nanieść co najmniej 2 warstwy Lakierobejcy w dowolnym kolorze. Dla 

skutecznej ochrony powłokę należy odświeżyć Lakierobekcą Drewnostyl co 2 lata minimum 1 warstwa. 

 

 

DANE TECHNICZE 

Konsystencja: ciecz 

Kolor/Odcienie: 8 kolorów 

Efekt dekoracyjny: 

Gęstość: 

Rozcieńczalnik: 

Zalecana ilość warstw: 

G28 ± 5 

0,93 ± 0,05 g/cm 

Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia. 

2-3 

Czas schnięcia: kolejna warstwa po 24 h 

Wydajność: do 20 m²/l 

Narzędzia do aplikacji: Pędzel z naturalnego włosia 

Czyszczenie narzędzi: 

Zawartość LZO 

rozcieńczalnik ogólnego stosowania 

limit zawartości LZO Kat.A/e: 400 g/l (2010). Produkt zawiera 

max. 399g/l LZO 

 
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. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Wymieszać  przed użyciem 

2. Nakładać na czyste, suche drewno, wcześniej gładko oszlifowane i odpylone 

3. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna  

4. Pozostawić do wyschnięcia na około 24h 

5. Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym 

papierem ściernym i odpylenie  

6. Nałożyć drugą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna.  

7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

8. Wyrób nanosić w 2 warstwach. Elementy narażone na silne działanie czynników atmosferycznych 

malować 3 warstwami lakierobejcy w odstępach 24 -godzinnych 

9. Czas schnięcia zależy od gatunku drewna i warunków malowania. Malowane powierzchnie uzyskują 

pełne własności użytkowe po ok. 72 godzinach.  

 



ZALECENIA 
1. W przypadku surowego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i 

odpylić 

2.  W przypadku podłoża poddawanego renowacji – jeśli powłoka jest nieuszkodzona i dobrze 

przyczepna do podłoża to należy ją oczyścić, zmatowić i odpylić. Jeśli zaś mamy do czynienia ze starą 

i łuszczącą się powłoką to należy ją usunąć do surowego drewna 

3. Nie używać lakierobejcy do lakierowania powierzchni podłogowych, narażonych na ciągły kontakt z 

wodą oraz powierzchni oliwionych lub impregnowanych woskiem 

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 +5°C do +30°C 

 

OPAKOWANIE 

Puszka 0,375 l  - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; Puszka 0,75 l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; Puszka 2,5 l 

– opakowanie zbiorcze 2 

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +5ºC, w 

pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

Szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 

Informacje podane w powyższej karcie technicznej nie są specyfikacją ani nie stanowią gwarancji 

uzyskania właściwości produktów. Informacje te mają jedynie charakter wskazówek. 

 

 

 

 


