
SLOVLUX  LAKIEROBEJCA

Slovlux  lakierobejca  to  wysokiej  jakości,  ochronny  i  dekoracyjny  środek   do  drewna  z
dodatkiem  oleju  lnianego.  Zastosowanie  do  wewnątrz  i  zewnątrz  pomieszczeń.  Na
powierzchni tworzy grubą, gładką, błyszczącą powłokę, która zapewnia długotrwałą ochronę
drewna przed wilgocią, wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem UV.

Zastosowanie: jako zewnętrzna i wewnętrzna farba do drewna, płyt pilśniowych, wiórowych,
do  okien,  drzwi,  mebli,  ścian,  domów  drewnianych,  balkonów,  poręczy,  płotów,  mebli
ogrodowych, altan itp.  

Sposób użycia: wszystkie podłoża muszą być suche, oszlifowane, odtłuszczone, pozbawione
zanieczyszczeń  i  plam  z  żywicy.  Przed  użyciem  zawartość  opakowania  należy  dobrze
wymieszać.  Jako  pierwszą  warstwę  (gruntująca)  zalecamy  zastosować  Slovlux  lazura.
Nanieść  w dwóch  lub  w  kilku  warstwach  w odstępie  co  najmniej  12  godzin  pomiędzy
poszczególnymi warstwami. Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się ujednolicenie
odcienia  farby  poprzez  zmieszanie  zawartości  wszystkich  opakowań.  Niska  temperatura  i
wysoka wilgotność względna spowalniają  wysychanie.  Podczas aplikacji aż do utwardzenia
powłoki  temperatura  podłoża  i  powietrza  musi  wynosić  od +10  do  +30 °C. Na końcowy
odcień wpływa typ i jakość drewna oraz ilość naniesionych warstw lakieru. Narzędzia użyte
podczas  nakładania  farby  należy  oczyścić  benzyną  lakową.  W  celu  uzyskania  bardziej
szczegółowych informacji należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Zwroty  dotyczące  zagrożenia  i  bezpieczeństwa: H226  Łatwopalna  ciecz  i  pary.  H304
Połknięcie  i  dostanie  się  przez  drogi  oddechowe  może  grozić  śmiercią.  H336    Może
wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  H411   Działa  toksycznie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe skutki.  P102  Chronić przed dziećmi. P210  Przechowywać z
dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł
zapłonu.  Nie  palić.  P261 Unikać  wdychania  pyłu/dymu/gazu/mgły/par/  rozpylonej  cieczy.
P280 Stosować r ękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 +
P310  W  PRZYPADKU  POŁKNIĘCIA:  Natychmiast  skontaktować  się  z  OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem.  P331  NIE  wywoływać  wymiotów.  P403  +  P233  Przechowywać  w
dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P273   Unikać
uwolnienia do środowiska. 

Ochrona zdrowia przy pracy i pierwsza pomoc:  przy pracy nie jeść, nie pić i nie palić
tytoniu. Przy mdłościach opuścić stanowisko pracy. Przy przedostaniu sie do oczu przepłukać
strumieniem czystej  wody i zapewnić  pomoc  lekarską. Przy zanieczyszczeniu  skóry umyć
wodą  z mydłem  i zabezpieczyć  kremem  regeneracyjnym.  Przy  przypadkowym  spożyciu
wypłukać usta  wodą i natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów.
Produkt nie nadaje się do malowania elementów, które mają bezpośredni kontakt z artykułami
spożywczymi  i wodą  do  picia  oraz  przeznaczonych  do  malowania  mebli  dziecięcych  i
zabawek.



Likwidacja opakowań i  odpadów:  z resztkami  farby i opakowaniami należy postępować,
jak z  niebezpiecznym  odpadem zgodnie  z obowiązującymi  przepisami.   Odpady powstałe
przy  zastosowaniu  farby  przekazujemy  na  składowisko  odpadów.  Kategoria  powstałych
odpadów: N –odpad niebezpieczny, numer katalogowy odpadu z resztek farby:   08 01 11,
numer  katalogowy odpadu  dla  materiałów  absorpcyjnych  nasiąkniętych  farbą:  15  02  02,
numer katalogowy odpadu dla opakowań: 15 01 10.

Trwałość:  produkt  zachowuje  wymagane  właściwości  w  oryginalnym  i  nieotwieranym
opakowaniu co najmniej do daty ważności. 

Przechowywanie:  w  oryginalnych  zamkniętych  opakowaniach,  w  suchym  środowisku
w temperaturze od +5 do +30 °C. Pomieszczenia do przechowywania muszą  odpowiadać
przepisom bezpieczeństwa dotyczącym przechowywania materiałów łatwopalnych. 

Kategoria: A/e Lakiery do użytku wewnątrz i na zewnątrz na drewno, metale i tworzywa
sztuczne oraz emalie na drewno OR. Graniczna wartość dopuszczalnej maksymalnej  ilości
lotnych substancji organicznych: 400 g/l. Maksymalna ilość lotnych związków organicznych
w stanie gotowym do użycia: 399 g/l. Zawartość rozpuszczalników organicznych VOC: 0,440
kg/kg  wyrobu.  Zawartość  całkowitego  węgla  organicznego  TOC:  0,390   kg/kg  wyrobu.
Gęstość preparatu: min.  0,91 g/cm3.  Zawartość substancji nielotnych  –  suszu: min. 48 %.
Zawiera butanón-oxím; kobaltium-bis(2-etylhexanoát). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej. Zawiera: benzynę (ropę naftową), hydroodsiarczoną, ciężką.

Kolor, numer serii, pojemność, data napełnienia i data ważności znajdują się na opakowaniu.

Wydajność: 10-12 m2/l na jedną warstwę 

Wysychanie: min. 12 godzin

Rozpuszczalnik: benzyna lakowa

 

Producent – SLOVLAK Košeca, a.s.

Dystrybutor w Polsce: Bis – Podex s.j., ul. Zagorzynek 34a, 62-800 Kalisz, tel. 62/7666607, 
e-mail bis@podex.pl, www.podex.pl

  niebezpieczeństwo


