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Charakterystyka: Bezbarwny, rozcieńczany wodą, jednoskładnikowy materiał pokryciowy z niską 

zawartością substancji szkodliwych, zawierający poliuretan, do uszlachetniania 
powierzchni drewnianych.  

  Nienaganny rezultat osiągany jest tylko wówczas, jeśli przestrzegane są poniższe 
wskazówki. 

 
Obszar zastosowania: Do uszlachetniania drewna z zabudowie wewnętrznej i zewnętrznej.  
 
Podłoża:  Suche, czyste, odżywiczone i szlifowane drewno. Jeśli powierzchnia była 

bejcowana, nienagannie suche i czyste powierzchnie. Do drewna z dużą 
zawartością garbników, jak np. dąb, ze względu na przebarwienia, należy 
zastosować odpowiedni środek gruntujący. Proszę skonsultować się z Państwa 
fachowym sprzedawcą. 

 
Nanoszenie Lakier meblowy Hyd-Ro nanoszony jest poprzez natryskiwanie (powietrze, bez 

powietrza, mieszanka powietrza). 
 

Sposób nanoszenia: bez powietrza 
z mieszanką 

powietrza 
pistoletem z 
pojemnikiem 

Ciśnienie natrysku 60 - 80 barów 50 - 60 barów ---- 
Ciśnienie powietrza ---- 1,0 – 1,5 bara 2,5 - 3 bary 
Wielkość dyszy 0,23 - 0,33 mm 0,23 - 0,33 mm 1,8 - 2,0 mm 
Lepkość przy nanoszeniu: ok. 40 s / 4mm ok. 40 s / 4 mm ok. 40 s / 4mm 

 
 
 W zależności od zastosowanego przyrządu natryskującego możliwe są odchylenia 

w odniesieniu do ciśnienia natrysku, ciśnienia powietrza oraz wielkości dyszy. 
  Temperatura natrysku nie może być niższa niż +5°C; obowiązuje to także dla 

materiału, na który nanoszony jest lakier, gdyż w przeciwnym razie nie można 
zagwarantować tworzenia się wystarczającej powłoki. 

  Lakier meblowy Hyd-Ro nanoszony jest 2-3 x ze szlifowaniem pomiędzy 
poszczególnymi warstwami uziarnieniem P220-240.  

 
Rozcieńczanie: Lakier do mebli Hyd-Ro w zależności od sposoby nanoszenia należy rozcieńczyć 

wodą do pożądanej lepkości. 
 
Wydajność: Nanoszona ilość: ok. 100-120ml/m

2 

  ok. 8-10m
2
/l na warstwę (w zależności od wsiąkliwości drewna i rodzaju 

nanoszenia). 
 
Czas schnięcia: W temperaturze pokojowej 20°C i max 65% względnej wilgotności powietrza: ok. 2 

godzin. 
 Czas schnięcia może zostać skrócony poprzez dodatkowe dosuszanie (max 50ºC). 
 Można dotykać po około 30 minutach. 
 Szlifowanie i nanoszenie warstwy kryjącej możliwe po ok. 2 godzinach. 
 
Stopień połysku: 34 = mat jedwabisty, 45 = mat 
 
Powłoki gruntowe 
i kryjące: Lakier do mebli Hyd-Ro stosowany jest jako lakier do gruntowania oraz lakier 

kryjący. 
 
 
   
 
 
 

   Proszę odwrócić na drugą stronę! 
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Czyszczenie przyrządów: Przyrządy po użyciu należy natychmiast umyć wodą, lub roztworem czyszczącym 

Aquarol-Reinigerlösung. Zaschnięty materiał może zostać usunięty roztworem 
czyszczącym Aquarol-Reinigerlösung. 

 
Okres przydatności do  
użycia:  Lakier do mebli Hyd-Ro Möbelllack należy przechowywać w chłodnym miejscu, 

jednakże nie w ujemnej temperaturze. Otwarte pojemniki dobrze zamknąć. W 
przypadku zbyt dużej ilości pustego miejsca w pojemniku przelać do mniejszego 
naczynia (ze względu na niebezpieczeństwo powstania korozji nie należy stosować 
pojemników blaszanych).  

 
Wskazówki szczególne: Nawet jeśli powierzchnie polakierowane lakierem do mebli Hyd-Ro Möbelllack są 

suche i odporne na obciążenia już po krótkim czasie, to żądana odporność 
chemiczna i mechaniczna osiągana jest dopiero po kilkudniowym czasie 
utwardzania (20°C / 65% względnej wilgotności powietrza). 

 
Bezpieczeństwo: GefStoffV: - 

BetrSichV: - 
ADR/RID:  - 
UN-Code:  - 
VBG 23:  - 

 
Proszę przestrzegać: Produkt i wskazówki w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem techniki. Nasze 

ustne i pisemne zalecenia dotyczące techniki zastosowania, które przekazujemy na 
bazie naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy, nie są wiążące i nie stanowią 
żadnego prawnego stosunku umownego oraz żadnego dodatkowego zobowiązania 
wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one użytkownika z jego obowiązku 
skontrolowania na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża oraz 
przydatności naszych produktów do przewidywanego celu zastosowania. W 
przypadkach wątpliwych należy sprawdzić przydatność oraz stosowane ilości 
poprzez wykonanie powierzchni próbnej. W przypadku zmieszania produktów 
obcych z naszymi produktami, lub w przypadku wspólnej obróbki z innymi 
produktami obcymi nie możemy przejąć jakiejkolwiek gwarancji za nienaganną 
jakość powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać 
znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB). 
Obowiązują nasze ogólne warunki dostaw i płatności. 

 
 Wraz z tą instrukcją tracą ważność wszystkie poprzednie jej wersje. 
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