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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT Lakier do parkietu 

 

Lakier bezbarwny akrylowo-

poliuretanowy do podłóg drewnianych  

 

 Podkreśla rysunek drewna 

 Chroni przed wnikaniem wody 

 Do wszystkich gatunków drewna  

 Szybkoschnący  

 

POJEMNOŚĆ 0,4l    0,75l    2,5l    5l  

WŁAŚCIWOŚCI Lakier bezbarwny akrylowo-poliuretanowy do podłóg drewnianych jest przeznaczony do 

dekoracyjno-ochronnego malowania parkietów, podłóg, mebli, boazerii, ościeżnic 

wykonanych z drewna lub materiałów drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń. Tworzy 

trwałą i twardą powłokę. Polecany również na powierzchnie pomalowane uprzednio Bejcą 

wodną nadającą kolor.  

 

Wyrób zgodny z normą PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

Klasyfikacja: Rodzaj A – lakiery wodorozcieńczalne do podłóg. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Temperatura podłoża powinna wynosić od 10°C do 25oC. Lakier dokładnie wymieszać. 

Produkt należy również mieszać w trakcie jego stosowania. Nakładać cienką, równomierną 

warstwę wzdłuż słojów, za pomocą pędzla. Kolejne warstwy nakładać po uprzednim 

wyschnięciu wcześniejszej. Unikać powstawania zacieków. Najlepsze rezultaty uzyskuje się 

stosując szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym. Po nałożeniu 

każdej z warstw powierzchnię chronić przed działaniem wody oraz kurzu i pyłu (unikać 

przeciągów w pomieszczeniu). Po skończonej pracy narzędzia umyć w wodzie z detergentem. 

 

Uwaga! Przed lakierowaniem właściwej powierzchni, zaleca się dokonanie próby  

w niewidocznym miejscu w celu zapoznania się z produktem. Czas schnięcia powłoki oraz jej 

ostateczny wygląd zależy od rodzaju, jakości, wilgotności drewna oraz od warunków otocznia 

w jakich przeprowadza się prace. Ostateczny efekt jest uzależniony od stopnia wyszlifowania 

drewna, gatunku drewna i sposobu aplikacji. Do malowania większych powierzchni używać 

produktów z tej samej partii produkcyjnej bądź różne partie zlać do jednego pojemnika  

i starannie wymieszać. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

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

zabrudzeń. Stare powierzchnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić. 

Drewno powinno mieć wilgotność max 11%. Szczeliny uzupełnić akrylową masą szpachlową 

przeznaczoną do drewna. Sęki trzeba zabezpieczyć blokerem żywicy, a w celu uniknięcia 

żółknięcia powłoki podłoże pomalować dwukrotnie Gruntem odcinającym do drewna. Podłogę 

można pomalować bejcą wodną LuxDecor. 
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SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5 – 25oC, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. 

Chronić przed mrozem. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich  

i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi.  

Zawiera 2,4,7,9-tetrametylodec-5yn-4,7-diol, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-

2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-iziotiazol-3-onu. Może wywoływać wystąpienie reakcji 

alergicznej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 

żywica akrylowa, poliuretanowa, 

dodatki uszlachetniające 

Czas schnięcia 

całkowity 

ok. 7dni (zależy od 

rodzaju i chłonności 

drewna oraz wilgotności i 

temp. otoczenia) 

Postać/ kolor 
wodna emulsja  

Czas schnięcia 

dotykowy 

ok. 1 h (20oC)  

Zapach  łagodny, specyficzny  Sposób nanoszenia pędzel do farb wodnych  

pH 

7,0-8,0 

Wydajność przy  

1 warstwie  

do 12 m2/l (zależy od 

rodzaju, gatunku i 

chłonności drewna)  

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

Ilość warstw   2-3 Mycie narzędzi woda z detergentem  

Nanoszenie drugiej 

warstwy 3 h  
Limit LZO max. 130 g/l  

(kat.A/e/FW)130 g/l 

 

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. 
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