
Drewnostyl lakierobejca do drewna  
OPIS PRODUKTU 

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych na zewnątrz. Polecana jest w szczególności do malowania 
mebli ogrodowych, płotków, altanek, drzwi, okien oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych dając do 6 lat ochrony drewna 

pomalowanego Lakierobejcą która tworzy trwałą satynową powłokę odporną na działanie wszystkich czynników atmosferycznych chroniąc 
je również przed promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne działanie hydrofobowe (odpycha wodę). Nowoczesna 

formuła żywic zabezpiecza drewno tworząc barierę powłokową która uniemożliwia rozwój grzybów pleśniowych powodujących siniznę. 
Lakierobejca jest produktem elastycznym wytrzymałym na uderzenia pracuje razem z podłożem, nie łuszczy się i nie pęka. Zastosowane 

pasty pigmentowe gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny gwarantując zapobieganie starzeniu się drewna. W celu 
uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu zabezpieczenia drewna Producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego Impregnatu 
Drewnostyl w celu skutecznej penetracji a następnie należy nanieść co najmniej 2 warstwy Lakierobejcy w dowolnym kolorze. Dla 

skutecznej ochrony powłokę należy odświeżyć Lakierobekcą Drewnostyl co 2 lata minimum 1 warstwa. 
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PRZEZNACZENIE 
Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji przedmiotów drewnianych używanych na świeżym powietrzu. Zalecana jest w szczególności do 

malowania mebli ogrodowych, ogrodzeń, drzwi, okien i innych elementów drewnianych znajdujących się na świeżym powietrzu. Pokryte lakierobejcą drewno 
jest odporne na wpływ warunków atmosferycznych – zabezpiecza drewno również przed promieniami UV. Natychmiast po pomalowaniu lakierobejcą drewno 

zyskuje właściwości hydrofobowe (odpychające wodę). Zawiera nowoczesne dodatki spowalniające tworzenie się pleśni. Powłoka jest elastyczna, odporna na 
uderzenia, nie odpryskuje i nie pęka. Produkt zawiera zabarwione pigmentem pasty, które zabarwiają drewno i chronią je przed starzeniem się. 

Aby zapewnić długotrwałą ochronę drewna, przed pomalowaniem go lakierobejcą zaleca się pokryć je bezbarwnym środkiem impregnującym Drewnostyl, 
a następnie 2 warstwami lakierobejcy Drewnostyl w wybranym odcieniu. Aby przedłużyć skuteczność ochrony zaleca się powtarzać aplikację co 2-3 lata, 
nakładając co najmniej 1 powłokę lakierobejcy Drewnostyl. 

 

DANE TECHNICZNE 

ODCIENIE KOLORYSTYCZNE: 8 odcieni kolorystycznych 

GĘSTOŚĆ: 0,92 ± 0,05 g/ml (Szary,Brzoza: 0,94 ± 0,1 [g/cm3] ) 

Substancja stała (%) 58 -61 % (Szary 60%, Brzoza 61%) 

Lepkość Lepkość Br (100 rpm; sp. 4) (20°C) – 320 ± 50 [cP] 

ROZCIEŃCZANIE:. Nie rozcieńczać. Produkt jest gotowy do użycia. 

ZALECANA LICZBA WARSTW: 2-3. 

CZAS SCHNIĘCIA: powłoka jest sucha w dotyku po 7 godzinach, kolejną warstwę nakładać 
można po 24 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej 

względnej wilgotności czas schnięcia wydłuża się. 

ZUŻYCIE: do 20 m²/l 

NARZĘDZIA: Pędzel z naturalnego włosia 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: benzyna lakowa 

OBJĘTOŚCI OPAKOWAŃ: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5l 

PRZECHOWYWANIE Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, 

w temperaturze powyżej +5°C, w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od 

źródeł ciepła. 

DATA WAŻNOŚCI 36 miesięcy od daty produkcji wskazanej na opakowaniu. 

Kategoria LZO wg EU i wartości maksymalne, IIA(e), 400 g/l (2010); produkt zawiera: maks. 400 g/l. 

Kolor na opakowaniu to kolor zbliżony do rzeczywistego. Drewno jest produktem naturalnym. Ze względu na różnice w strukturze 
drewna po pomalowaniu mogą pojawić się nieznaczne różnice w odcieniu. Odcień zależy także od przygotowania drewna, rodzaju 

drewna czy techniki nakładania powłoki. Zalecamy przeprowadzenie testu na niewielkim kawałku drewna.  
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

1. Wymieszać przed użyciem 

2. Nakładać na czyste, suche, przeszlifowane drewno 

3. Pędzlem nałożyć pierwszą warstwę, prowadząc narzędzie wzdłuż włókien drewna 

4. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny 

5. Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem 
ściernym 

6. Nałożyć drugą powłokę, prowadząc narzędzie wzdłuż włókien drewna. 

7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

8. Nakładać dwie warstwy produktu. Przedmioty narażone na silne działanie warunków 
atmosferycznych należy pokryć trzema warstwami lakierobejcy. 

9. Czas schnięcia zależy od rodzaju drewna i warunków malowania. 

 

ZALECENIA 

1. W przypadku nowego drewna delikatnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem 
i odpylić 

2. W przypadku odnawiania niezbyt zużytej i dobrze trzymającej się powłoki, przeszlifować i odpylić 
powierzchnię. Jeżeli powłoka jest bardzo zużyta lub gruba, należy usunąć ją aż do surowego drewna. 

3. Nie używać produktu do malowania powierzchni przeznaczonych do chodzenia, powierzchni 
narażonych na ciągły kontakt z wodą oraz do pokrywania powierzchni olejowanych lub 

impregnowanych woskiem. 



4. Nałożenie zbyt grubej warstwy powoduje zanik połączeń drewna i powłoka może zacząć pękać, 
a nawet się łuszczyć 

5. Optymalna temperatura nakładania powłoki wynosi od +5°C do +30°C. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA 
Szczegółowe informacje na temat środków ostrożności znaleźć można w karcie charakterystyki substancji chemicznej. 
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