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KARTA TECHNICZA WYROBU 

LIFE PROTECT 
Lakier ochronno-dekoracyjny do wnętrz 

 

 BEZBARWNY, WYDOBYWA GŁĘBIE KOLORU MALOWANEJ POWIERZCHNI 
 CHRONI MALOWANE POWIERZCHNIE PRZED ZABRUDZENIAMI 
 ŁATWY W APLIKACJI 
 ZAPEWNIA ODDYCHANIE ŚCIAN 
 PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA  
 EKOLOGICZNY I BEZPIECZNY DLA ZDROWIA 
 PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  NA MYCIE 

 
 

 

OPIS PRODUKTU: 

LIFE PROTECT to wysokiej jakości, akrylowy, bezrozpuszczalnikowy, ekologiczny lakier 

wykończeniowy. Daje transparentne, w pełni paroprzepuszczalne, lekko satynowe powłoki 

zachowujące naturalny kolor i efekt dekoracyjny pokrywanej powierzchni. Czyni nawierzchnię 

odporną na szorowanie i wielokrotne zmywanie wodą (z dodatkiem detergentów). 

 

PRZEZNACZENIE:  

LIFE PROTECT/PATINA DECOR przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego wykańczania powierzchni 

wewnątrz pomieszczeń. Doskonale wzmacnia i chroni powierzchnie uprzednio malowane lub pokryte 

systemami dekoracyjnymi (w tym w szczególności lamperie). LIFE PROTECT zabezpiecza powierzchnie 

przed zabrudzeniami i ścieraniem ułatwiając ich pielęgnację. Doskonały do tynków mineralnych, 

cementu, betonu, gipsu, drewna, materiałów drewnopochodnych, cegły, kamienia, płyt gipsowo-

kartonowych pokrytych farbą lub innymi systemami dekoracyjnymi. 
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CHARAKTERYSTYKA: 

gęstość ~1,00  g/cm3 

stopień połysku 
półmat 

      
 

Wydajność* ~10m2/l  

nakładanie pędzel, wałek, natrysk 

czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 50% ~1,5h 

czas do nakładania kolejnej warstwy w temp. 23°C i 
wilgotności względnej 50%** 

~2-4h 

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

 

 
SPOSÓB STOSOWANIA: 
 

Przed użyciem lakier bardzo dokładnie wymieszać. Nakładać na wyschnięte nawierzchnie. Właściwą 

powłokę aplikować lakierem nierozcieńczonym używając pędzla, wałka lub natrysku. Prace malarskie 

prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża od +10 do +30 C. Po zakończeniu prac narzędzia umyć 

w wodzie, a malowane pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Zaleca się nakładać 2 warstwy 

lakieru w odstępie 2-4h (w temperaturze pokojowej). 

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

wymieszać. 

 
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. 
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TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

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

przed mrozem i nasłonecznieniem. 

 

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. 

OPAKOWANIE: opakowanie plastikowe 1L, 3L, 5L (opakowania 10L lub 20L na zamówienie) 
 

DOSTĘPNE KOLORY: bezbarwny półmat. 

WYDAJNOŚĆ: do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu w zależności od rodzaju podłoża i metody 

aplikacji.  

Produkt posiada Atest PZH. 

 Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (A/a/FW), max 30 g/L (2016). Produkt zawiera maksymalnie 

30 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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