
KARTA TECHNICZNA 
Lakierobejca 2w1 

 

 

Przeznaczenie produktu:   

Lakierobejca 2 w 1 przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania  

przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz oraz wewnątrz 

pomieszczeń.  

Transparentna lakierobejca nadaje eleganckie, satynowe wykończenie, 

podkreślając naturalne usłojenie drewna.  

Na zewnątrz: podbitki, płoty, meble ogrodowe, drzwi i okna drewniane, elewacje 

drewniane, altanki, domki letniskowe.  

Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie.  

Zalety produktu:    
 

• impregnuje i dekoruje 

• przyjemne, łatwe malowanie 

• Odporna na działanie promieni UV 

• Odporna na zmienne warunki atmosferyczne 

• Podkreśla naturalne usłojenie drewna 

• Do wewnątrz, na zewnątrz 

• Pachnie lasem podczas malowania 

• Do 6 lat ochrony powłoki* 
* - dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji 

Dostępne kolory :     
 

 

 



KARTA TECHNICZNA 
Lakierobejca 2w1 
Własności aplikacyjne:    

Sposób nanoszenia : pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny 

Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z 

dnem stożkowym o średnicy otworu 

wypływowego 4 mm, 20+2oC, [s] 

16-30 

Gęstość, 20+0,5oC, [g/cm3] 1,0 do 1,2 

Nanoszenie drugiej warstwy: po 2 h 

Schnięcie: 4 h 

Wydajność przy jednej warstwie: 
do 14 m2/l w zależności od podłoża i warunków aplikacji 

Ilość warstw: 1-2 

Rozcieńczalnik: woda 

Sposób użycia/stosowania 

Przygotowanie podłoża: 

 Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść wodnym roztworem detergentu (detergent po zastosowaniu usuń 

wilgotną szmatką).  

 Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.  

 Powierzchnia powinna być czysta i sucha. 

 Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio nie malowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt 

R lub Impregnatem Extra bezbarwnym marki Drewnochron  

 Wewnątrz pomieszczeń surowe drewno zagruntuj Lakierobejcą 2 w 1 z dodatkiem 20% wody  

 Lakierowanie: 

• Lakierobejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj.  

•  Wewnątrz pomieszczeń nałóż 1-2 warstwy wyrobu w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego. Na zewnątrz 

należy nanieść min. 2 warstwy. 

• Pomiędzy warstwami zachować przerwę 2 godzin. Pełne wyschnięcie powłoki uzyskuje się po 4 godzinach. Niska 

temperatura i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia. 

• Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym i 

usuń pył.  

• Narzędzia należy myć w wodzie. 

Ważne: 

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wietrzyć do zaniku 

charakterystycznego zapachu. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w 

Karcie Charakterystyki produktu, dostępnej na stronie www.drewnochron.pl 

 Atesty: 

Posiada atest higieniczny 

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010). Produkt 

zawiera max. 130 g/l. 

Data aktualizacji: lipiec 2018 

 


