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- Odporny na zmywanie
- Trwałe wykończenie powłoki
- Transparentny
- Pozostawia efekt satyny
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI
Zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami i działaniem wody, przez co staje się ona odporna na zmywanie i jest dużo trwalsza.
Lakier SATGLAZER doskonale nadaje się do  zabezpieczania powłok malarskich,tynków  dekoracyjnych i strukturalnych, tynków 
mozaikowych, podłoży mineralnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem lakier należy wymieszać. 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być  nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu oraz  warstw mogących osłabić przyczepność lakieru, itp.  
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże 
należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. W przypadku świeżo wykonanych wyprawy tynkarskich 
oraz powłok malarskich lakier można  nanosić dopiero po ich wyschnięciu.
Wykonanie:
Lakier nanosić  za pomocą pędzla malarskiego lub wałka w jednej lub w dwóch warstwach. Drugą warstwę nanosić można  dopiero po 
wyschnięciu warstwy pierwszej. Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy lakieru (w temperaturze +20°C i przy wilgotno-
ści względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania 
lakieru. 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Podczas nanoszenia i wysychania lakieru temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C.Przed przystąpieniem 
do prac  elementy i obszary nieprzeznaczone do zabezpieczenia lakierem należy odpowiednio zabezpieczyć, np. folią, taśmą papierową.

ZUŻYCIE
0,15-0,25l/m2 w zależności od struktury i chłonności podłoża i użytego narzędzia do aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze 
w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. 

SATGLAZER

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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Lakier ochronno-dekoracyjny


