
 
 

ACRYL VERNIS SATIN  
 
 
 
 
 
 
OPIS: Akrylowy poliuretanowy lakier wykończeniowy. 
 
KLASYFIKACJA: Rodzina I, Klasa 7B2 zgodnie z NBN T 22-003 
 
ZASTOSOWANIE:  Wnętrze. 
                                                              
                                                             Wyroby z drewna, boazeria, ścianki działowe, drzwi, meble, 

blaty, itp. 
 
 
RODZAJ PODŁOŻA: Rodzime i tropikalne gatunki drewna.Stare, dobrze 

przylegające lakiery, wcześniej oczyszczone, starte w razie 
potrzeby.  

 
 
CEL STOSOWANIA: Ochrona i dekoracja. 
 
 
WŁASNOŚCI: 
 
° odporne na zarysowania                   ° jedwabisty połysk  
° doskonały przepływ                           ° nie żółknący 
° nadaje się do mycia                          ° odporny na ścieranie 
° szybkie suszenie i utwardzanie         ° oddychający 
° słaby zapach 
 
DANE TECHNICZNE: 
 

• Skład: 
 -spoiwo:  Akrylowy kopolimer poliuretanowy.  
 -rozpuszczalnik:  Woda. 
 -dodatki:                             Neutralne minerały i dodatki. 

• Zawartość subst. stałej  
w ciężarze:                              31 % ± 1 

•  Lepkość                          85 - 95 jednostek Krebs w temperaturze 25 ° C 
• Gęstość:                                    1,06 ± 0,05 w temp. 20°C 
• Stopień rozdrobnienia:               5 - 6 na wskaźniku Hegmana 
• Grubość warstwy:                      Średnio 19 mikronów. 
• Odporność na zaciekanie          Do 150 mikronów grubości mokrej warstwy. 
• Stopień połysku                         20 - 30% (połyskomierza Gardner 60 °) 
• V.O.C.:                                       Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat / e.): 150 g / l      

(2007),100 g / l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 100 
g / l LZO. 

 



 

DURIEU COATINGS – Avenue Albert Einstein 2A, 1348 Louvain-La-Neuve. Tel. 010 42 00 90 

 

ACRYL VERNIS SATIN 
 
 
 
DANE PRAKTYCZNE: 
- Opakowanie: 0,25 l i  ¾ l 
- Trwałość: Min. 2 lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, 

nie otwieranym opakowaniu, chronione przed mrozem.  
- Wygląd w opakowaniu: Produkt półpłynny  
- Wygląd po wyschnięciu: Półmat lub połysk 
- Środki do nakładania: Pędzel,wałek z krótkim włosem lub pistolet.  
- Rozcienczanie : Gotowy do użytku. 
- Czyszczenie narzędzi: Woda. 
- Wydajność: + 12 m²/l na warstwę 
- Czas schnięcia: 2 godziny w temp. 23°C i przy 50 % wilgotności powietrza. 
- Ponowne pokrycie: 7 godzin w temp.23°C i przy 50 % wilgotności powietrza..  
- Wskazania dodatkowe: Przed użyciem produkt należycie wymieszać. 
 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Po szczegółowe informacje dotyczące zalecanych powłok gruntujących: proszę zwrócić się do 
odpowiednich Kart Technicznych. 
Stare lakiery i zabiegi koloryzujące: dokładnie sprawdzić na trwałość przylegania starych powłok i 
zawartość wosku lub parafiny. Myć wodą z amoniakiem, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. 
Usunąć źle przylegające fragmenty.Miejsca błyszczace zmatowić. Całość dokładnie odkurzyć. 
Powierzchnie lakierowane w złym stanie oczyścić do surowego drewna, stosując środek Vitaf, 
rozpuścić syntetycznym rozcieńczalnikiem,wypolerowac i odkurzyć. 
 
 
SPOSÓB STOSOWANIA: 
1. Zalecany sposób traktowania podłoża nowego, surowego;:  
 
   powłoka gruntująca powłoka wykończeniowa 
 -drewno wewnątrz: Acryl Vernis Satin 2 x Acryl Vernis Satin 
    ( 10 % rozcienczony ) 
 
2. Zalecany sposób prac renowacyjnych: 
 Nałożyć 2 warstwy Acryl Vernis Satin. 
 
3. Wskazania dodatkowe: 
 Lekko zmatowić papierem ściernym powłokę pośrednią Acryl Vernis Satin. 
 Przed lakierowaniem drewno może byc barwione odpowiednim kolorem Linitop Classic.  
 
 



 

LINITOP 
 

ACRYL VERNIS SPRAY 
Lakier akrylowy w aerozolu 

RODZAJ :                         Akrylowy lakier do wnętrz. 
KLASYFIKACJA : 
 

 Rodzina I, klasa 7b2 zgodnie z NBN T 22-003 
 

ZASTOSOWANIE: :             Drewno wewnątrz 
- Chroni i wzmacnia małe obiekty lub małe powierzchnie na stolarce, meblach, 
stołach .... 
 

RODZAJ PODŁOŻA :                        
Drewno tropikalne -stary czysty lakier,  
 

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:      - Wysoka odporność na zarysowania i ścieranie. 
- Szybkie wysychanie. 
-  Bez plam, bez kurzu - odporny na działanie wody. 

CEL STOSOWANIA:          
-Nie żółknący, zmywalny, 
-Oddychający, o słabym zapachu, 
-Matowy, satynowy, z połyskiem, 

 
WŁASNOŚCI :     
- ZAWARTOŚC :                       
                                   
ROZPUSZCZALNIK    
- - GESTOSC (20 ° C) 

 
Żywice akrylowe, baza wodna 
Woda, 
 
1,00 +/- 0.05 
 
 

DANE PRAKTYCZNE  : 

  - Opakowanie :  

  - Warunki przechowywania 

 

-Wygląd po wyschnięciu: 

-Kolor : 

- Rozcienczanie : 

-Nakładanie produktu: 

 

-Wydajność : 

-Czas schnięcia: 

 

-Wskazania dodatkowe : 

 

- Bezpieczeństwo: 

 

 

0,4 l  

Doskonała w oryginalnych puszkach, nie otwierana. 

Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. 

Satynowy,matowy, z połyskiem. 

Bezbarwny. 

Nie rozcieńczać - gotowy do użytku. 

Nakładać Vernis Spray cienkimi warstwami z odległości 20/ 30 cm. Czas między 
kolejnymi warstwami - 45 minut.  
 
± 3 m2/0,4 l na warstwę 

Suchy w dotyku: 1 godz, odczekać 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy  

Podczas składowania unikac mrozu.  

 
Mocno wstrząsnąć przed użyciem. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji szukaj na naszej karcie technicznej. 
 



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
-  Sposób nakładania 
 
 
 
 
 
-Wykonanie 
 
 
 
 
 
 

 
 
Powierzchnię odtłuścić i usunąć z niej kurz.Sprawdzić dokładnie, czy nie 
ma na niej śladów smaru, kurzu, oleju, wosku. 
Zetrzeć pozostałości błyszczącej farby.W razie niepewności co do natury 
powierzchni, zaleca się, aby przetestować wcześniej przyczepność na 
małym odcinku. Zasłoń części powierzchni, których nie ma potrzeby 
malować. 

 
Nałożyć 2 warstwy Vernis Spray Satin, Mat ou Brillant .  
Nie pozostawiać do odparowania w pobliżu ognia lub żródła spalania. 
 

 
 

Nasz dział techniczny jest do Pa ństwa dyspozycji.  
Zadzwoń do: 
 Belgii: 010 42 00 90 
 Francji: 01 60 86 48 70 (na rynku francuskim) 
   
Albo zajrzyj na nasz ą stron ę www.linitop.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

LINITOP to znak firmowy: 


