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KARTA TECHNICZA WYROBU 

 

 

LIFE 

LIFE Wood 
Lakier akrylowy do drewna wewnętrzny 

 

 

 

 trwały, szybkoschnący , nieżółknący  

 podkreśla naturalną strukturę drewna 

 zabezpiecza drewno przed wchłanianiem wody i innych mediów 

 łatwy w aplikacji 

 
 

 

OPIS PRODUKTU 

LIFE WOOD to wodorozcieńczalny, ekologiczny, bezzapachowy lakier akrylowy   

przeznaczony do  malowania drewna wewnątrz pomieszczeń. Oparty na nowoczesnej 

technologii, dzięki której cechuje go doskonała przyczepność do drewna, szybkie wysychanie, 

połysk a jednocześnie duża odpornością na ścieranie, zarysowanie, wodoodporność,  

Podkreśla naturalną strukturę drewna. 

 

PRZEZNACZENIE:  

LIFE WOOD polecany malowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych i 

drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń  narażonych na działanie wody i innych mediów, 

polecany również do malowania w miejscach użyteczności publicznej (np. przedszkolach , 

szkołach, przychodniach itp.) 
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CHARAKTERYSTYKA 

gęstość, najwyżej ~1,0 g/cm3 

stopień połysku 
połysk 

      
 

wydajność dla jednej warstwy* ~14m2/l  

nakładanie pędzel, wałek, natrysk 

czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 

50%** 
stopień 1 pyłosuchość  

stopień 3  suchość dotykowa 

 

czas schnięcia powłoki  do szlifowania w temp. 2320C przy 

wilgotności wzg. pow. 505%,   min ** 

 

 

~40min 

~1h 

 

 

12h 

 

 

nanoszenie kolejnej warstwy po 2-3h 

Odporność na słabe rozpuszczalnik Brak śladu 

Odporność na oleje i smary Brak śladu 

Odporność na kawę , herbatę 

Po dłuższym działaniu roztworu kawy lub 

mocnej herbaty może pozostawać delikatny 

ślad 

*Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża 

**  Obniżenie temperatury lub i wzrost wilgotności może wydłużać czas wysychania. 

 

SPOSÓB STOSOWANIA:  

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i gładka. Stare powłoki 

lakiernicze należy usunąć, a powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o grubości 180-240µm i 

dokładnie odpylić. 

 Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. Nanosić 2 warstwy w postaci handlowej lub po 

rozcieńczeniu wodą (max. do 5%). Prace najlepiej prowadzić w temperaturze powyżej 18-25°C i 

wilgotności poniżej 80% (nie  niższej niż 12°C) pędzlem lub przez natrysk. Niższa temperatura i/lub 

większa wilgotność powodują wydłużenie czasu schnięcia. Kolejną warstwę nanosić po 2-3h. 
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WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ 

 

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, niepalny. 

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Pomieszczenie zamknięte, po zastosowaniu lakieru należy wywietrzyć do zaniku charakterystycznego 

zapachu. 

Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami. 

 

Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. 

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5oC do +30oC. Chronić 

przed mrozem i nasłonecznieniem. 

 

OPAKOWANIE: opakowanie plastikowe 750ml, 5L 

Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy 

zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na 

opakowaniu. 

Dostępne kolory : bezbarwny połysk  

Produkt posiada Atest PZH. 

 Produkt zgodny z PN-C-81802:2002 (rodzaj B) 

Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (A/e/FW), max 130 g/L (2010). Produkt zawiera 

maksymalnie 130 g/L.  

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja o 

bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta.  

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu i są podane 

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, 

opartym na wymaganiach norm ISO 9001 . 

Producent nie jest w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz wielu 

czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z 

zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych 

informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. 
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