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OPIS 
Szybkoschnący lakier uretanowo-alkidowy przeznaczony do wewnętrznych i zewnętrznych elementów 
drewnianych, nadający lakierowanym powierzchniom półpołyskowe lub połyskowe wykooczenie. Zawiera środki 
spowalniające proces żółknięcia spowodowany promieniowaniem UV. 
 

ZASTOSOWANIE 
Okna, drzwi, podłogi itp. Może byd również stosowany do lakierowania nadwodnych części łodzi. 
 

DANE TECHNICZNE 
Zawartośd części stałych (obj.): ok. 48% 
Gęstośd: ok. 0,9 kg/l (ISO 2811) 
Stopieo połysku: półpołysk, połysk 
Rozcieoczalnik: Everal Thinner 1050 
Baza: EP 
 

KOLORYSTYKA 
Kolory z karty Tikkurila Lacquer Colour Card. Należy wykonad próbne lakierowanie na małej powierzchni, w celu 
sprawdzenia koloru. Jeśli kolor jest zbyt ciemny, należy dodad bezbarwnego lakieru Unica Super lub Everal Thinner 
1050. 
 

SPECYFIKACJA 
Powierzchnie niemalowane: 
Usunąd brud i kurz. Powierzchnie twardego drewna przetrzed stosując Everal Thinner 1050. Zawsze gruntowad 
surowe drewno na zewnątrz stosując Valtti Base New. 
Powierzchnie malowane: 
Przemyd powierzchnię preparatem Maalipesu i delikatnie spłukad wodą. Usunąd luźno związaną z podłożem 
powłokę farby lub lakieru stosując skrobak. Przeszlifowad całą powierzchnię i usunąd kurz. 
 

APLIKACJA 
Metody: 
Pędzel lub natrysk. 
Do natrysku bezpowietrznego należy zastosowad koocówkę 0,009"-0,013" (0,230-0,330 mm). 
Rozcieńczanie:  
Jeśli to konieczne, rozcieoczyd do 10% z użyciem Everal Thinner 1050. 
Warunki aplikacji: 
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny byd suche, temperatura powietrza co najmniej 
+5°C, a wilgotnośd względna powietrza poniżej 80%. Nie nakładad lakieru podczas silnego nasłonecznienia oraz w 
wilgotnych i chłodnych warunkach. Rozplanowad pracę tak, aby powłoka lakieru mogła wyschnąd przed 
pojawieniem się wieczornej rosy. 
Malowanie: 
Dokładnie wymieszad przed użyciem. Gruntowad niemalowane powierzchnie stosując lakier Unica Super 
rozcieoczony do 20% za pomocą Everal Thinner 1050. Nakładad 2-3 równe warstwy. Na ostatnią warstwę 
rozcieoczyd lakier, jeśli to konieczne, do 20%. Nakładad 1-2 warstwy nierozcieoczonego lakieru Unica Super na 
uprzednio lakierowane podłoża. Delikatnie przeszlifowad powierzchnię pomiędzy aplikacją kolejnych warstw. 
Uwaga: Zawsze gruntowad powierzchnie zewnętrzne stosując lakier Unica Super o wysokim połysku. 
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Malowanie renowacyjne: 
Sprawdzid stan powłoki lakieru na zewnętrznych elementach drewnianych. Powierzchnia wymaga odświeżenia 
zwykle co 2-4 lata, zależnie od podłoża i warunków użytkowania. Jeśli poprzednio używany był lakier Unica Super, 
do renowacji mogą byd stosowane lakiery o podobnych właściwościach. 
Wydajność: 
12-14 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajnośd uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, 
zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji. 
Czas schnięcia: 
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier osiąga pyłosuchośd po 2 godzinach, 
suchośd dotykowa po 6 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Całkowita twardośd po ok. 4 
tygodniach, zależnie od wentylacji, temperatury powietrza, wilgotności względnej i grubości powłoki lakieru. 
Czyszczenie narzędzi: 
Narzędzia należy czyścid benzyną lakierniczą, bezpośrednio po zakooczeniu pracy. 
Czyszczenie lakierowanej powierzchni: 
Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścid powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając 
miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą byd czyszczone detergentem o lekkim 
odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Należy delikatnie spłukad powierzchnię po 
myciu. Przy rozcieoczaniu detergentu należy przestrzegad instrukcji producenta. Produkt osiągnie ostateczną 
twardośd i wytrzymałośd w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzid się z 
pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma byd czyszczona od razu po malowaniu, 
należy użyd miękkiej szczotki, szmatki lub mopa. 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Puste opakowania należy oddad do odzysku lub unieszkodliwienia. 
Płynne pozostałości należy przekazad firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu 
utylizacji. 
 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ. 
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem, oksym ketonu etylowo-metylowego i kaprylan kobaltu. 
Może powodowad wystąpienie reakcji alergicznej. 
Produkt łatwopalny. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. 
 

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT 
Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID. 
 

OPAKOWANIA 
0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l 
 
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO. 
 
Produkt posiada Atest Higieniczny. 
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Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakośd produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie 
odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego 
stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
BHP. 
Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z 
materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych 
przez nabywców i użytkowników.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 
odbiorców. 
Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 


