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AKRYPOLAK LAZURA 

Lazura ochronno-dekoracyjna do drewna  

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0 

OPIS PRODUKTU 

Akrypolak Lazura – szybkoschnący produkt przeznaczony do pielęgnacji drewna wewnątrz 

i na zewnątrz budynku. Lazura chroni drewno przed działaniem promieni UV, tworzy powłokę 

wodoodporną, nie pęka i nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur. Utworzona powłoka 

jest elastyczna, dzięki czemu pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych. 

Dostępna jest w 10 różnych kolorach, nadaje piękny kolor drewnu oraz podkreśla jego usłojenie. 

ZASTOSOWANIE 

Akrypolak Lazura – przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania 

przedmiotów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (drzwi, meble ogrodowe, altanki, 

domki letniskowe, płoty, wiaty, drewutnie itp.). 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Gęstość, max. g/cm3 1,08 

Lepkość, kubek Forda Ф4, max. s 82 

Czas schnięcia w temp. 20±2°C przy wilgotności powietrza 55±5%: 

stopień 1 (pyłosuchość), max. 

stopień 7 (pełne utwardzenie), max. 

 

min 

h 

 

20 

24 

Nakładanie kolejnej warstwy h 3-4 

Zawartość suchej masy, max. % 40 

Twardość Persoza s 160 

Połysk wg Gardnera 60° % 20-25 

Zalecana ilość warstw 2-3 

Rozcieńczalnik 
Woda 

demineralizowana 
 

METODY APLIKACJI 
 

Przygotowanie 

podłoża 

• Podłoże przed malowaniem należy przeszlifować i odpylić. 

Z powierzchni uprzednio malowanych usunąć złuszczenia; 

• Powierzchnia powinna być czysta i sucha; 

Przygotowanie 

produktu 

• Lazurę przed użyciem należy dokładnie wymieszać, by uzyskać 

jednolitość koloru; 

• Nie wymaga rozcieńczenia; 
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Malowanie 

• Nanosić pędzlem, poprzez zanurzanie lub tamponowanie; 

• Lazurę nanosić cienkimi warstwami. To podstawowy wymóg dla 

umożliwienia pęcherzykom powietrza z drewna opuścić powłokę; 

• Przed nałożeniem kolejnej warstwy zalecamy wykonać szlif 

międzywarstwowy; 

• Aby uzyskać połysk jako ostatnią powłokę zalecamy zastosować lakier 

akrylowy – Akrypolak Aqua; 

• Lazura powinna być aplikowana w temperaturach +15°C do +25°C, przy 

wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%, a lakierowanego 

drewna max 12%; 

Mycie narzędzi • Do czyszczenia akcesoriów malarskich należy zastosować wodę; 

Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach 

zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia. 

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA 

6 miesięcy od daty produkcji 

WYDAJNOŚĆ 

ok. 10-12 m2/L 

KOLORYSTYKA 

Sosna, pinia, kasztan, dąb, mahoń, orzech, oliwka, teak, palisander, heban i inne 

OPAKOWANIA 

1, 3, 5, 10, 20 L 

ZALECENIA BHP i P. POŻ. 

Produkt przechowywać w temperaturze powyżej 5°C, ale nie wyższej niż 25°C. Produkt 

niepalny.  

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na 

sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego 

wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki 

wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w 

znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej 

wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do 

zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. 

Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju 

technologicznego. 


