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DREIER Lakier transparentny 

 

 

1. PRODUKT 

Lakier transparentny to przeźroczysta farba do tworzenia dekoracyjnych efektów i deseni. Można ją barwić 

pigmentami do farb akrylowych. Barwiony lakier ma właściwości lakierobejcy, kolor jest intensywniejszy tam 

gdzie jest grubsza warstwa. Może być również stosowany jako powłoka zabezpieczająca tynki i farby.  

 

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Deklaracja Zgodności Producenta Nr 2/2020 

 PN-C-81906:2003 

 

3. STOSOWANIE 

Po otwarciu produkt wymieszać. Na stare tynki zabarwiony lakier transparentny nakładać wałkiem, małymi 

fragmentami nieprzerwanie rozcierać gąbką w różne strony. W przypadku bardzo intensywnych kolorów, 

podkład należy zabarwić w kolorze zbliżonym do lakieru transparentnego. Używając jako powłokę 

zabezpieczającą, można nanosić wałkiem lub pistoletem. Czas otwarty zależy od chłonności, temperatury 

podłoża i wilgotności powietrza. Czas schnięcia od 4 do 24 godz., w zależności od temperatury i chłonności 

podłoża. Czas ten wydłuża się w przypadku wilgotnego podłoża, dużej wilgotności powietrza i niskiej 

temperatury. Można stosować kilka warstw. 

 

4. TEMPERATURA STOSOWANIA 

Od +10°C 

 

5. ZUŻYCIE 

Ok. 0,1 kg/m2 

 

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą. 

 

7. SKŁADOWANIE 

Produkt pakowany jest w zamknięte fabrycznie wiadra. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych 

oryginalnych opakowaniach. w zakresie temperatur od +5 °C do +25 °C, chronić przed wilgocią, nie narażać na 

działanie warunków atmosferycznych. Produkt zachowuje swoje właściwości przez 24 miesiące od daty 

produkcji podanej na opakowaniu.  

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
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8. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze skórą. W wypadku 
kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte w 
czasie prac i po ich zakończeniu należy starannie wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Po tym 
okresie nadaje się do użytku. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych.  
 
9. DODATKOWE INFORMACJE 
Nie wolno stosować dodatków, domieszek lub modyfikatorów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
ich użycie. Produkt należy stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Zalecane jest 
wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed położeniem całej powierzchni. 
 
 
Data produkcji na opakowaniu 
WAGA: 0,66 kg 
KOLOR: Bezbarwny 


