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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT Njord  

Impregnat do elewacji 

 

 Do elewacji drewnianych 

 Tworzy jedwabistą 

powłokę 

 Odporny na warunki 

atmosferyczne 

 Do 9 lat ochrony  

 

POJEMNOŚĆ 0,75l  2,5l  5l 

WŁAŚCIWOŚCI Njord impregnat do elewacji  jest przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych 

znajdujących się na zewnątrz. Tworzy trwałą  i elastyczną powłokę odporną na warunki 

atmosferyczne, a także pleśń i wilgoć. Powłoka jest hydrofobowa. Dostępny w atrakcyjnych 

kolorach inspirowanych Skandynawią. 

Farba jest przeznaczona do malowania  statycznie nieobciążanego drewna, nie mającego 

kontaktu z gruntem. Można nim malować: deskowania elewacyjne, wiaty samochodowe, 

altany, domy drewniane, pergole, płoty. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Njord impregnat do elewacji należy używać do malowania drewna struganego i 

oszlifowanego. 

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 10oC. 

Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%. Nie malować w wilgotnych warunkach (np. 

w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu), w upalne popołudnia oraz przy 

silnym wietrze. 

 

Przed użyciem produkt trzeba dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą wzdłuż słojów 

drewna. Po 10-15 minutach można przetrzeć delikatnie powierzchnię suchym pędzlem aby 

rozprowadzić pigmenty. Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 4 h) Należy 

unikać powstawania zacieków. Zalecamy dwukrotne malowanie. Końcowy kolor malowanej 

powierzchni zależy min. od gatunku i jakości drewna, jego chłonności, a także ilości i grubości 

naniesionych warstw.  

 

Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego zaleca się szlifowanie międzywarstwowe za 

pomocą drobnoziarnistego papieru. Powstały pył należy bezwzględnie usunąć.  

 

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Całkowity czas 

schnięcia wynosi ok. 24h.  

 

Aby uniknąć różnic w odcieniach , zaleca się do wymalowania całej powierzchni stosować 

produkt o tym samym numerze partii produkcyjnej lub wymieszane z kilku pojemników o 

różnych numerach partii. 
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Po zakończeniu prac, narzędzia umyć wodą.  

UWAGA! Njord impregnat do elewacji  nie może być warstwą wykończeniową parkietu, 

tarasu, dachu (gonty).Nie zaleca się stosowania Njord impregnat do elewacji 

bezpośrednio na gatunki drewna z wysoką zawartością garbników, takich jak: dąb, merbau,  

ze względu na możliwość wystąpienia przebarwień na wymalowanych elementach. Zalecane 

jest wówczas użycie specjalnego podkładu blokującego. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Należy usunąć brud, kurz, resztki 

farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok. Ubytki powinny być uzupełnione 

odpowiednią szpachlówką. Jeżeli drewno  nie było wcześniej impregnowane, należy 

zaimpregnować je bezbarwnym preparatem biobójczym. 

Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, 

poczekać do wyschnięcia. 

 

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w temperaturze 5–30oC, w suchym miejscu, w szczelnie 

zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. Data ważności podana na opakowaniu.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-2-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 

(3:1). Zawiera 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian. Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

DANE TECHNICZNE 

 

Charakterystyka  Dyspersja akrylowa, pigment Sposób nanoszenia  Pędzel 

Kolor  
Według wzornika (14 kolorów) 

Czas schnięcia 
dotykowy 

2 h 

Zapach   
Łagodny, specyficzny 

Czas schnięcia 

całkowity 

24 h 

Gęstość  1,0±0,1 g/cm3 Mycie narzędzi Ciepła woda z detergentem 

Wygląd powłoki 
satynowa  

Wydajność przy 1 
warstwie 

do 16 m2/l (w zależności od 
rodzaju podłoża) 

Ilość warstw 
 2-3 

Limit LZO  max 130g/l (kat A/e/FW) 

130g/l  

Druga warstwa po 

upływie 
ok. 4 h 

  

 

 

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. 

 


