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LAKIER NITRO DO DREWNA

Wyjątkowa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
Odporność na działanie wody, środków myjących i alkoholi
Optymalna elastyczność
Wyjątkowo łatwa aplikacja
Doskonała rozlewność i przyczepność do podłoża
Nie powoduje ciemnienia drewna

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Karta techniczna. Data publikacji 10.05.2010 r.

Postać ciecz

Wygląd powłoki mat, połysk

Gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,00

Lepkość (kubek Forda ø 4 mm), 20ºC [s] 120-160

Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%

Stopień 1 [h] 25

Stopień 3, najwyżej [h] 4

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być suche, bez kurzu i zanieczyszczeń. –
Nowe powierzchnie zaleca się zagruntować jedną warstwą Podkładu Nitro VIDARON rozcieńczonego 1:1. –
Dobrej jakości stare powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić. –
Lakiery inne niż nitro należy przeszlifować do surowego drewna. –

Przygotowanie wyrobu

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. –
W razie potrzeby wyrób rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów nitro produkcji FFiL Śnieżka SA. –

Lakierowanie

Nakładać pędzlem, przez natrysk pneumatyczny lub zanurzeniowo w temp. podłoża i otoczenia powyżej +12ºC i wilgotności powietrza  –
poniżej 80%.
Najlepsze efekty dekoracyjne uzyskuje się przez nałożenie 2-3 warstw lakieru w odstępach 3-6 godz., stosując międzywarstwowe  –
szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym.
Rozcieńczanie i mycie narzędzi: rozcieńczalnik typu nitro produkcji FFiL Śnieżka SA. –

GŁÓWNE CECHY

Opis

Gotowy do użycia, nowoczesny lakier o krótkim czasie wysychania. Odpowiednio dobrane 
składniki, w tym nitroceluloza modyfi kowana poliestrowymi spoiwami, zapewniają wyjątko-
wą trwałość i odporność na zarysowania, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne przy za-
chowaniu optymalnej elastyczności. Odporny na działanie wody, środków myjących i alkoholi. 
Podkreśla i zachowuje naturalny kolor drewna wydobywając jego urok. 

Zastosowanie

Do profesjonalnego lakierowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych i metalu użytkowanych wewnątrz po-
mieszczeń. Może być używany w instalacjach do przemysłowego powlekania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych oraz metalo-
wych.
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Metody 
aplikacji

Parametry lakierowania

Lepkość Dodatek 
rozcieńczalnika

Średnica dyszy 
pistoletu

Ciśnienie 
natrysku Zalecana 

ilość warstw
[s] [%] [mm] [MPa]

Pędzel, wałek postać handlowa 5 - - 2-3

Natrysk pneumatyczny 20-25 do 20 1,2-1,5 0,35-0,4 2-3

Bezbarwny.

KOLORYSTYKA

OPAKOWANIA

Puszki metalowe: 200 ml, 1 L, 10 L.

ZUŻYCIE I WYDAJNOŚĆ

Do 11 m2/L przy jednokrotnym malowaniu.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

18 miesięcy od daty produkcji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Temperatura przechowywania: od +5ºC do +25ºC w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Produkt wysoce łatwo palny. Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, toluen, octan etylu. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze 
skórą. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Zanieczyszczone 
oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasię-
gnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować się do zaleceń 
podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

ATESTY I NORMY

PN-C 81801:1997.

PARAMETRY LAKIEROWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

FFiL Śnieżka SA jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wyko-
rzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna 
i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami innych fi rm Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej 
informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez 
wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfi kacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.
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