KARTA TECHNICZNA

AKRYLKA LAZURA

akrylowa, transparentna
dekoracyjno-ochronna, satynowa
OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2014/ AKSIL-3

OPIS PRODUKTU:
AKRYLKA LAZURA jest akrylowym, wodorozcieńczalnym lakierem, ochronno dekoracyjnym
stosowanym wewnątrz pomieszczeń na powierzchnie uprzednio pomalowanych farbami ściennymi.
AKRYLKA LAZURA oparta jest na nowoczesnych surowcach niezawierających szkodliwych
substancji.

ZAKRES STOSOWANIA:
AKRYLKA LAZURA stosowany wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w
czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie.
AKRYLKA LAZURA polecana jest głównie do pomieszczeń intensywnie użytkowanych takich jak:
korytarze, pokoje, klatka schodowa oraz do obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola,
obiekty służby zdrowia.
AKRYLKA LAZURA doskonale nadaje się do malowania lamperii.
AKRYLKA LAZURA można łączyć z brokatem co daje ciekawy efekt dekoracyjny.

WŁAŚCIWOŚCI:




Powłoka AKRYLKI LAZURY charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża,
wysoką twardością, odpornością na szorowanie
Powłoka AKRYLKI LAZURY wydobywa głębie i nasycenie koloru nadając satynowe
wykończenie
AKRYLKA LAZURA dostosowany jest do aplikacji: do metody natrysku pneumatycznego,
do natrysku hydrodynamicznego, pędzlem, wałkiem

DANE PRODUKTU:
Własności wyrobu
lepkość (wiskozymetr Brookfielda 5/100 w temp 20  2C ) [mPas]
min. 2000
gęstość
zawartość substancji stałych
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20  2 C
wilgotności względnej powietrza 55  5 %,
limit zawartości LZO, Kat. A e ( 130g/l wg 2004/42/WE )

najwyżej 1,1 g/cm3
minimum 30 %
i
2h
45
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SPOSÓB STOSOWANIA:
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, dokładnie oczyszczone z pyłu, suche,
pozbawione tłustych plam.
Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuścić poprzez umycie
wodą z dodatkiem środków myjących, następnie wodą i wysuszyć.
Przed malowaniem AKRYLKĘ LAZURĘ dokładnie wymieszać.
Do AKRYLKI LAZURY można dodać brokat. W tym celu należy go wsypać i zamieszać. W trakcie
malowania wyrób w opakowaniu co jakiś czas trzeba zamieszać.
AKRYLKĘ LAZURĘ nanosić pędzlem, wałkiem, natryskiem .
Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach.
Malowanie AKRYLKĄ LAZURĄ prowadzić w temperaturze co najmniej 10C, a najkorzystniej w
temperaturze 20  5C.
Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

WYDAJNOŚĆ:
Przy jednokrotnym malowaniu : 8 m2 z 1 litra

OKRES GWARANCJI:
12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:
Wyrób niepalny.
AKRYLKA LAZURA jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.
Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Resztki płynnego produktu :
Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to
możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).
Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów
Odpad opakowaniowy:
Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do
likwidacji odpadu.
kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1 l, 5 l lub inne uzgodnione z odbiorcą.

AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH sp. z o.o.
ul.Świętosława 272 A 39-200 Dębica tel.(+48) 14 682 76 14 w.21
www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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