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Alkipolak® Lakierobejca  - profesjonalna rozpuszczalnikowa lazura do drewna modyfikowana 

poliuretanami i preparowanymi olejami roślinnymi, chroni drewno przed działaniem czynników 

atmosferycznych. Staranny dobór żywic, pigmentów oraz filtrów UV pozwala na uzyskanie powłok o 

wysokiej odporności na działanie promieni słonecznych, co nagradza wysoką trwałością koloru. 

Uzyskane powłoki są elastyczne i trwałe - pracują razem z drewnem. Powłoki lakierobejcy są 

wodoodporne. W zestawie z impregnatem z rodziny Alkipolak® zapewnia znakomitą ochronę przed 

biodegradacją i szkodnikami drewna. Dla wzmocnienia ochrony na Alkipolak® Lakierobejcę można 

nanosić jako ostatnią warstwę Alkipolak® łodziowy, także dla uzyskania oczekiwanego stopnia 

połysku powłoki. 

 
 

 

Alkipolak® Lakierobejca przeznaczony jest do ochrony i dekoracji wystrojów drewnianych: altan, 

pergoli, mebli ogrodowych, bram garażowych, parkanów, płotów, a także do impregnowania mebli 

oraz innych drewnianych elementów dekoracji wnętrz. 

 

 

Gęstość, min. g/cm3 0,86 

Lepkość, kubek Forda Ф4, min. s 15 

Czasy schnięcia: 

Pyłosuchość 1° 

Pełna odporność powłoki 7° 

 

min 

doby 

 

60 

3 

Zalecana ilość powłok  2-3 

Sucha masa % 20 

ALKIPOLAK ® LAKIEROBEJCA  
Szybkoschnąca lakierobejca ochronno-dekoracyjna  

 

OPIS PRODUKTU 

ZASTOSOWANIE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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Połysk wg Gardnera 60° % 60 

Nakładanie kolejnej warstwy h 2 

Temperatura zapłonu °C 37 

Rozcieńczalnik   Alkiposol 

 

 

Przygotowanie 
podłoża 

• Podłoże przed malowaniem należy przeszlifować i odpylić. Z 
powierzchni uprzednio malowanych usunąć złuszczenia. 

• Powierzchnia powinna być czysta i sucha. 

Przygotowanie 
produktu 

• Lakierobejcę przed użyciem należy dokładnie wymieszać, by uzyskać 
jednolitość koloru.  

• Produkt nie wymaga rozcieńczenia. 

Malowanie 

• Lakierobejcę nanosić pędzlem lub poprzez zanurzanie. 
• Lakier nanosić cienkimi warstwami. To podstawowy wymóg dla 

umożliwienia pęcherzykom powietrza z drewna opuścić powłokę. 
• Odstęp między nałożeniem kolejnych warstw min. 2 godziny. Aby 

uzyskać ostateczny efekt w połysku zalecamy naniesienie warstwy 
lakieru lub- w przypadku wymaganej wysokiej wodoodporności - 
lakieru łodziowego z rodziny Alkipolak®. Nakładanie warstw 
wykańczających min. 8 godzin. 

Uwagi 

• Lakier powinien być aplikowany w temperaturach +15°C do +25°C, 
przy wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%, a lakierowanego 
drewna max 12%. 

• temperatura podłoża: min. 15 st. C, max. 40 st. C 
• temperatura powietrza: min. 10 st. C, max. 35 st. C 

• temperatura farby: min. 10 st. C, max. 35 st. C 
Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż 
zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia. 

 

 

12 miesięcy od daty produkcji 
 

 

 

10-12 m2/l w zależności od chłonności podłoża 

METODY APLIKACJI  

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA  

WYDAJNOŚĆ 
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sosna, pinia, kasztan, dąb, mahoń, orzech, oliwka, teak, palisander, heban, inne 

 

 

1, 5, 10, 20 L 

 

 

Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne – stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji 
lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób z rozpuszczalnikami. Wyrób palny. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania 
żywności i na stały pobyt ludzi, wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Środki gaśnicze: 
proszki i piany gaśnicze, nie stosować do gaszenia wody w pełnym strumieniu. 

 

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. 
 

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań. 
 

ZALECENIA BHP I P.PO Ż. 

OPAKOWANIA  

KOLORYSTYKA  


