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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT Emalia akrylowa do drewna, metalu, 

lamperii 

 

 Nie zostawia smug 

 Trwały kolor 

 Ekologiczna 

 Mat/ połysk 

 

POJEMNOŚĆ 0,4l    0,75l 

WŁAŚCIWOŚCI LuxDecor Emalia akrylowa to uniwersalna, wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do 

dekoracyjnego malowania drewna, materiałów drewnopodobnych, gipsu i betonu. Nadaje się 

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się w czasie 

malowania lamperii, boazerii, mebli, okien oraz drzwi. Także może być stosowana na 

powierzchnie metalowe uprzednio zagruntowane farbą antykorozyjną. 

 

Emalia charakteryzuje się dobrym kryciem oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. 

Powłoka odporna jest na działanie wody również niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Emalia dostępna jest w wersji mat i połysk w 20 kolorach oraz białym.  

 

Bezpieczeństwo zabawek wg normy PN-EN 71-3 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche i czyste, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków I różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy lub stare powłoki 

należy usunąć. Powierzchnię przeszlifować. W przypadku powierzchni metalowych należy 

zagruntować je antykorozyjną farbą podkładową. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed rozpoczęciem prac na głównej powierzchni należy zawsze dokonać próby w miejscu 

niewidocznym, aby przekonać się o właściwościach preparatu.  

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej 

konsystencji oraz barwy w całej objętości opakowania. W razie potrzeby można rozcieńczyć 

maksymalnie 5% wody. Nanosić za pomocą wałka lub pędzla o miękkim włosiu. Zalecane jest 

nanoszenie dwóch warstw w odstępie 4 h. Emalię nanosić równomiernie.  

W celu zachowania jednolitego koloru należy stosować produkt o tym samym numerze partii. 

W innym przypadku zawartość wszystkich opakowań należy połączyć i przemieszać ze sobą, 

w celu uzyskania jednolitego odcienia. 

 

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze 

5-350C. chronić przed mrozem. Chronić przed dziećmi.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. W czasie prac stosować odzież ochronną.  
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Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. 

może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie 

charakterystyki produktu.  

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny Żywica akrylowa, woski, pigmenty, 
dodatki uszlachetniające 

Czas schnięcia 

całkowity 

24 h 

Postać/ kolor 
Wodna emulsja/ wg wzornika kolorów 

Czas schnięcia 
dotykowy 

4 h 

Zapach  
Łagodny, specyficzny 

Sposób 
nanoszenia 

Pędzel, wałek 

pH 8,0-9,0 Wydajność* Do 14 m2/l 

Gęstość   1,1±0,1 g/cm3 Rozcieńczalnik woda 

Ilość warstw  
 1-2 

Limit LZO Max.90g/l 
(kat.A/d/FW):130g/l 

Nanoszenie drugiej 
warstwy 

4 h (po wyschnięciu pierwszej ) 
Mycie narzędzi Woda z detergentem 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 

*W zależności od chłonności powierzchni, rodzaju i wykończenia podłoża. 

 

 

 

 

 

 

  


