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KARTA TECHNICZA WYROBU 

HQ DECOR 
LAZURA BROKATOWA 

Lakier dekoracyjny do mieszania z brokatem 
 

 POZOSTAWIA EFEKT BROKATU 
 BEZZAPACHOWY, EKOLOGICZNY, BEZROZPUSZCZALNIKOWY 
 ODPORNY NA WIELOKROTNE MYCIE , SZOROWANIE DETERGENTAMI 
 ODPORNY NA ZARYSOWANIA 
 ODPORNY NA ZABRUDZENIA 
 ŁATWY W APLIKACJI 

 

 

OPIS PRODUKTU: 

HQ DECOR LAZURA BROKATOWA to wysokiej jakości akrylowy, ekologiczny lakier stworzony do 

ochronno-dekoracyjnego malowania ścian, drewna, ceramiki i innych elementów wewnątrz 

pomieszczeń. Odpowiednio dobrane składniki lakieru pozwalają na mieszanie go z brokatem nie 

gasząc jego połysku, dzięki czemu możemy uzyskać efekt brokatu na różnych elementach które nas 

otaczają. Efekt brokatu może być delikatny lub mocny w zależności od ilości użytego brokatu. Zaleca 

się dodatek brokatu od 0,5-5%. Dodatkowo lakier chroni malowane powierzchnie przed brudzeniem, 

zarysowaniem, wodą i innymi media. Ściany lub inne elementy są łatwe w utrzymaniu czystości. 

Dlatego też lakier ten polecany jest do tworzenia efektów na lamperiach. Lakier może być również 

używany bez dodatku brokatu. 

 

PRZEZNACZENIE:  

HQ DECOR LAZURA BROKATOWA polecana jest malowania ścian, tynków mineralnych, cegły 

kamienia, betonu, płyt kartonowo-gipsowych pokrytych farbą lub innymi systemami dekoracyjnymi. 

elementów drewnianych np., boazerii, balustrad, ceramiki i innych. Bardzo dobrze sprawdza się do 

tworzenia efektownych lamperii w domach  a w szczególności w miejscach publicznych – szpitalach, 

przychodniach, przedszkolach, żłobkach, biurach itp. 
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CHARAKTERYSTYKA 

gęstość, najwyżej ~1,0 g/cm3 

stopień połysku 
połysk 

      
 

wydajność dla jednej warstwy* ~14m2/l  

nakładanie pędzel,  gąbka 

czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%** 
stopień 1 pyłosuchość  
stopień 3  suchość dotykowa 

 
 

~40min 
~1h 

 

nanoszenie kolejnej warstwy po 2-3h 

*Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej odpowiednio przygotowanej powierzchni 
podłoża 
**  Obniżenie temperatury lub i wzrost wilgotności może wydłużać czas wysychania. 
 

SPOSÓB STOSOWANIA:  
 
Lakier dobrze wymieszać z odpowiednią ilością brokatu. Zaleca się od 0,5% do 5% brokatu. 

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

Stare powłoki z elementów drewnianych należy usunąć,, a powierzchnie przeszlifować papierem 

ściernym o grubości 180-240µm i dokładnie odpylić. 

Ściany pomalowane farbą emulsyjną  lub naniesionym efektem dekoracyjnym malować Lazurą 

Brokatową po wyschnięciu farby lub efektu dekoracyjnego, nie wcześniej niż po  6 godzinach. Lakieru 

nie nanosić na słabe podłoża i pokryte farbami o słabych parametrach szorowania. 

Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. Nanosić 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 ,wałkiem lub natryskiem. Niższa temperatura i/lub większa wilgotność 

powodują wydłużenie czasu schnięcia.  

Można nanosić 1 lub 2 warstwy w zależności od efektu dekoracyjnego jaki chcemy osiągnąć. Drugą 

warstwę nanosić po około 2-3h. 

UWAGI: 
 
Nie rozcieńczać. Wyjątkowo w przypadku zgęstnienia można dodać max. Do 5% wody i dokładnie 

wymieszać.  
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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: Pojemniki plastikowe: 1L 
 

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 z brokatem 

Produkt posiada Atest PZH. 

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. Puste opakowania należy 

oddać do odzysku lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

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

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

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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