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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Lakier do bejcowania drewna na bazie rozpuszczalników o ni-

skim współczynniku przenikania warstw, zapewniający sku-

teczną ochronę drewna, podkreślający jego strukturę i piękno. 

Cechuje się świetnym kryciem i łatwością obsługi dzięki spe-

cjalnie modyfikowanym żywicom alkidowym. Zachowuje ela-

styczność zgodną z zachowaniem drewna, pozwala drewnu od-

dychać i zapewnia wodoodporność. Nie tworzy na drewnie war-

stwy i pozwala na swobodne oddychanie i ruch bez pęknięć i 

łuszczenia się. Idealny do drzwi, mebli ogrodowych wykona-

nych z drewna, ościeżnic, okładzin i wszelkich innych po-

wierzchni drewnianych stosowanych ogólnie, wewnątrz i na ze-

wnątrz. Skład lakieru gwarantuje ochronę samej warstwy przed 

grzybami i glonami. Wykorzystując odpowiednie filtry chro-

niące przed promieniowaniem UV uzyskuje się trwałą i sku-

teczną ochronę na długi czas.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Tekstura Satyna w zależności od chłonności powierzchni 

Ciężar właściwy 0,80-0,85 kg/l  

Zdolność krycia 12-18 m²/l na warstwę  

Rozcieńczanie 
Gotowy do użycia . 

Schnięcie 
Całkowite wyschnięcie - 12 godzin po aplika-

cji. Odpowiedni czas dla zapewnienia lepszej 

penetracji drewna. 

Możliwość  

nakładania  

kolejnych  

warstw 

Aby uzyskać lepsze wyniki zalecane jest, aby 

nakładać kolejną powłokę 24 godziny po 

przeszlifowaniu papierem ściernej kolejnej 

powłoki. Unikać nakładania kolejnej war-

stwy w ciągu 12 godzin od aplikacji. W prze-

ciwnym razie SMALTOXYL BASE nie spene-

truje odpowiednio.  

Klasa LZO 
Α. "Wewnętrzne i zewnętrzne bejce o mini-

malnej grubości." Typ SB. Limit LZO = 700 g/l. 

Typ SB. Limit LZO = 700 g/l. Maks. LZO pro-

duktu gotowego do użycia = 670 g/l."  LZO: 

lotne związki organiczne o temperaturze 

wrzenia < 250°C. 

Odcienie kolorów 
Przezroczysty 

Gwarantowany 

skład  

Dawkowanie: 

0,87% wag./obj. IPBC i 0,14% wag./obj.  

cypermetryny 

 

100 - 200 ml/m²/ na 2 dawki. 

 

       

 

 

SMALTOXYL BASE 
LAKIER DO BEJCOWANIA DREWNA 

 Zdolność krycia: 12-18 m²/l na 

warstwę, w zależności od chłonności 

powierzchni. Zdolność krycia zwiększa się 

wraz z nałożeniem kolejnych powłok 

  Schnięcie : 12 godzin 

 Rozcieńczenie: Gotowy do 

użycia 

 Możliwość nakładania kolejnej 

warstwy: po 24 godzinach 

Opakowanie: 750ml, 2,5 l 

Aplikacja: Pędzel, wałek, natrysk lub 

impregnacja 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, resztek farb i lakierów. Do-

brze przeszlifować papierem ściernym przed barwieniem. 

APLIKACJA 

Dobrze wymieszać przed użyciem.  Nałożyć 2-3 warstwy SMAL-

TOXYL BASE zależnie od sposobu i warunków, w jakich drewno ma 

być użytkowane. Każda powłoka musi być aplikowana 24 godziny po 

poprzedniej. Użyć papieru ściernego przed barwieniem. W celu za-

pewnienia lepszej ochrony powierzchnie zagruntowane pomalować 

odpowiednią farbą nawierzchniową SMALTOXYL DECO lub dowol-

nym lakierem VECHRO.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je 

w puszce lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi 

do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i 

mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. W trakcie 

aplikacji zalecane jest utrzymywanie wilgotności drewna poniżej 

25-30%.  Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na 

jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Chronić przed słońcem. 

ZNAKOWANIE 

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charak-

terystyki (MSDS) produktu. 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają 

z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 

9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt 

nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

