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KARTA TECHNICZNA 

 

LAKIER DO PAPIERU 
wodorozcieńczalny 

 

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN / 2001 /AKSIL – 7 

 

 

OPIS PRODUKTU: 
LAKIER DO PAPIERU  jest  jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem opartym na 

dyspersyjnej żywicy akrylowej z dodatkiem koalescentów i środków pomocniczych. 

 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Lakier jest specjalistycznym wyrobem przeznaczonym do malowania reprodukcji obrazów na podłożu 
papierowym w celu uzyskania wrażenia obrazu malowanego farbami olejnymi. 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
LAKIER charakteryzuje się dobrą przyczepnością do papierowego podłoża, dobrą elastycznością. 

Po wyschnięciu powłoka lakieru tworzy specyficzną „gufrowaną” powierzchnię. 

 

WŁASNOŚCI: 

 

Własności wyrobu 

gęstość  1,0-1,05/cm
3
 

czas schnięcia powłoki w temperaturze 20  2C  

 i wilgotności względnej powietrza 65  5 % 

• całkowite wysychanie 

 

 

1,5 godz. 

wygląd powłoki Po wyschnięciu 

powstaje matowa 

„gufrowana” powłoka 

zawartość substancji stałych  ok. 33% 

 

 

SPOSÓB STOSOWANIA: 
Lakier nanosić jednokrotnie na papier za pomocą wałka z gąbki o różnej porowatości w zależności od 

planowanego efektu (drobnej lub grubej ‘mory”). W ten sposób uzyskana lekko falista powłoka 
powoduje odpowiednie załamanie światła na powierzchni obrazu, co stwarza efekt obrazu 

malowanego na płótnie farbami olejnymi. 

Malowanie prowadzić w temperaturze co najmniej 10 C, a najkorzystniej w temperaturze 20  2C. 

Do mycia narzędzi malarskich używać wody. 

 

WYDAJNOŚĆ: 
5 m2 z 1 litra 

 

OKRES GWARANCJI: 
12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 

Wyrób przechowywać w temperaturze min. + 5 C. 

 

 

WSKAZÓWKI  BHP I P.POŻ. 
Wyrób niepalny. 
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Lakier jest wodorozcieńczalny, bezpieczny w użyciu. 

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140 g/l (2010).  

Produkt zawiera poniżej 140 g/l  

 
 

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). 

Odpad opakowaniowy: 

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do 
likwidacji odpadu. 
BDO: 000033027 

 

 

OPAKOWANIA: 
Z tworzywa sztucznego o pojemności 20l, 10l, lub inne uzgodnione z odbiorcą.  
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