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DREWNOKOLOR LAKIEROBEJCA 
 
OPIS PRODUKTU 
 
DREWNOKOLOR LAKIEROBEJCA DO DREWNA to wodna lakierobejca zabezpieczająca 
drewno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przed działaniem czynników 
atmosferycznych oraz promieniowaniem UV. Zachowuje naturalny rysunek drewna 
jednocześnie barwiąc go na wybrany kolor. Powłoki odporne są na zasiedlanie grzybami i 
algami.  Zastosowanie technologii NANO CODE znacznie wydłuża żywotność 
malowanych elementów oraz samej powłoki malarskiej podwyższając jej parametry 
techniczne i użytkowe. 
 

ZASTOSOWANIE 
 
LAKIEROBEJCA DREWNOKOLOR przeznaczona jest do malowania powierzchni 
drewnianych i drewnopochodnych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, 
np. okien, drzwi, domów drewnianych, domków letniskowych, altan,  pergoli 
ogrodowych, płotów drewnianych, mebli ogrodowych, boazerii zewnętrznych i 
wewnętrznych, konstrukcji stropów i dachów. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
 
1. Przygotowanie podłoża. 
Powierzchnie drewniane przed malowaniem należy przeszlifować drobnym papierem 
ściernym, a następnie odpylić. Drewno zażywiczone dokładnie wymyć rozpuszczalnikiem 
NITRO. 
2. Malowanie 
Przed malowaniem lakirobejcę DREWNOKOLOR należy dokładnie wymieszać. Nakładać 
za pomocą pędzla o miękkim włosiu, wałkiem wzdłuż słoi lub natryskiem. Malując drewno 
surowe zaleca się nanieść 2 – 4 warstw lakierobejcy DREWNOKOLOR w odstępie 3 – 4 
godzin – przy nanoszeniu pierwszej warstwy dla lepszego efektu malowania można 
dodać do wyrobu 10 – 25 % wody. Temperatura malowanego elementu, lakirobejcy oraz 
pomieszczenia powinna mieścić się w przedziale 15°C – 35°C. 
Należy stosować szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem.  
3. Dodatkowe informacje 
Do mycia pędzli i narzędzi stosować wodę. 
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. 
LAKMA  nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych 
zaleceń. 
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DANE TECHNICZNE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INFORMACJE LOGISTYCZNE 
 
SKŁADOWANIE: 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w zamkniętych 
opakowaniach w 
temperaturze od +5°C do + 35°C. 
OPAKOWANIA: 
0,8 l, 2,5 l 
 

BHP I OSTRZEŻENIA 
 
Lakierobejca jest wyrobem wodorozcieńczalnym, należy do najbezpieczniejszych 
wyrobów lakierowych spotykanych w handlu. Wyrób niepalny. Podczas prac stosować 
podstawowe zasady BHP. 
 

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY 
 
Karta Charakterystyki 
Deklaracja Zgodności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy               
i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania , firma 
LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość wymalowania.  

Sposób nanoszenia: pędzel,  wałek, natrysk 

Ilość warstw: 
2 – 3 wewnątrz pomieszczeń 

3-4 na zewnątrz pomieszczeń 

  

Czasokres pomiędzy kolejnymi 

warstwami: 
3-4 h 

Rozcieńczalnik: woda 

Wydajność: 
10 - 12 m2 /litr przy jednokrotnym 

malowaniu 

Kolorystyka: 

bezbarwny, sosna, tikowy, mahoń, 
dąb, kasztan, orzech ciemny, 

palisander,  
zielony 

 


