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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Ochronny i dekoracyjny lakier do powierzchni drewnianych, na 

bazie modyfikowanych żywic alkidowych. Odpowiedni do stoso-

wania wewnątrz i na zewnątrz. Polecany jest do stosowania na 

dachy, domy o drewnianej konstrukcji, ramy drzwi, itp. Zawiera 

pigmenty o wysokiej przezroczystości, dzięki czemu jego wygląd 

pozostaje naturalny, jednocześnie będąc odpornym na promie-

niowanie UV. Dzięki swojej formule chroni suchą warstwę przed 

rozwojem pleśni i wilgocią.  Ma świetne właściwości kryjące, jest 

łatwy w użyciu i wspaniale bejcuje. Zachowuje elastyczność po-

dążając za ruchami drewna.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Tekstura Połysk i satyna. 

Ciężar właściwy 0,86-0,90 kg/l (połysk)  

0,96-0,98 kg/l (satyna) 

Zdolność krycia 9-11 m²/l na warstwę dla dobrze  

zagruntowanej powierzchni 

Rozcieńczanie 
5% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT i 8% z 

thinner No1 VECHRO przy aplikacji 

natryskowej. 

Schnięcie 
Dotykowo sucha w 3-4 godziny. 

Możliwość nakładania kolej-

nych warstw: 

18-24 godziny po aplikacji. Czasy mogą 

ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych wa-

runkach pogodowych. 

Klasa LZO 
"Wewnętrzne lub zewnętrzne lakiery wy-

kończeniowe i bejce." Typ SB. Limit LZO = 

500 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do 

użycia = 485 g/l. LZO: lotne związki orga-

niczne o temperaturze wrzenia < 250°C. 

Odcienie kolorów Połysk i satyna: przezroczysty - bezbarwny 

 

       

 

 

SMALTOXYL DECO 
LAKIER DEKORACYJNY DO DREWNA 

O WŁAŚCIWOŚCIACH OCHRONNYCH  

 Zdolność krycia: 9-11 m²/l na 

warstwę, dla dobrze zagruntowanej  

powierzchni 

  Schnięcie: 3 - 4 godziny 

 Rozcieńczanie: 5% obj. z 

SMALTOLUX WHITE SPIRIT i 8% z thinner 

No1 VECHRO przy aplikacji natryskowej 

 Możliwość nakładania kolejnej 

powłoki: 18-24 godzin 

Opakowanie: 750ml, 2,5 l 

Aplikacja Pędzel, wałek 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

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

brze przeszlifować papierem ściernym. W przypadku nowych po-

wierzchni nałożyć jedną lub dwie warstwy SMALTOXYL BASE dla lep-

szej ochrony przed grzybami i owadami. 

APLIKACJA 

Dobrze wymieszać do momentu pełnego wchłonięcia rozcieńczal-

nika.  Nałożyć dwie-trzy warstwy SMALTOXYL DECO.  

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%. Inne wa-

runki 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

