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UNIVERSALLACK 30/90 
LAKIER PODŁOGOWY WEWNĘTRZNY 

 
 

Typ produktu 
Lakier bezbarwny na bazie rozpuszczalnika i żywic alkidowo-uretanowych do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Przeznaczenie 
Bezbarwny lakier przeznoczony  do malowania: parkietu, drzwi, mebli, betonu  
i linoleum. Można stosować na surowe lub wcześniej impregnowane drewno.  
 

Właściwości produktu 
Universallack jest wysokiej jakości lakierem na bazie żywicy alkilowo – uretanowej. 
Dostępny w dwóch stopniach połysku: półpołysk i połysk. Tworzy twarde i elastyczne 
powłoki odporne na ścieranie i środki chemiczne. Doskonale zabezpiecza drewno 
przed wilgocią. Ekologiczny i przyjazny środowisku. Odporny na promienie UV.  
Nie żółknie. Dostępny w systemie barwienia TROX. 

 
Informacje dotyczące aplikacji  
 
Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia do lakierowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. 
Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym  
i dokładnie odpylić. Powierzchnie betonowe muszą być najpierw  wysezenowane (ok. 4 tyg) zanim zostaną polakierowane. W przypadku 
nakładania na linoleum, najpierw należy oczyścić powierzchnię rozpuszczalnikiem, w celu uniknięcia występowania wosku na 
powierzchni. 
 

Aplikacja 
Lakier jest gotowy do użycia, nakładamy go pędzlem lub wałkiem do emalii (np. firmy  Dynamic). Po rozcieńczeniu z białym spirytusem 
może być nanoszony za pomocą natrysku. Niezagruntowane drewno należy zapodkładować lakierem Universallack rozcieńczoną  
w 10-20% białym spirytusem. Rekomendujemy nałożenie 3 warstw lakieru, jednak w zależności od rodzaju podłoża może ona ulec 
zmianie. 
 

Warunki nakładania warstw  
Lakier należy nakładać podczas warunków kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podłoża nie będzie niższa niż 5°C. 

Przy niskich temperatur czas schnięcia ulega wydłużeniu.  
 

Dane techniczne 
 

ECO znaki  

  
 

Warunki bezpieczeństwa  
Unikać kontaktu z oczami i wdychania pyłu  

oraz rozpylonej farby. 

 
Ochrona środowiska  

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników 
wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.  

 
 

 

Wydajność 6 - 10 m2/litr, w zależności od podłoża,  

Żywice Alkidowo – uretanowa 

Części stałe: 37 % objętości 

Gęstość: 0,93 kg/litr 

Lepkość: 200 cP 

Rozpuszczalnik: Biały spirytus 

Nakładanie: Wałkiem, pędzlem lub natryskiem 

Czas schnięcia: (wskazane 
jest przestrzeganie temperatury 
i wilgotności podanych w karcie 
technicznej)  

Sucha w dotyku: 1 do 6 godz. 
Następne malowanie: 6 godz. 
Całkowite wyschnięcie: 24 godz. 
W temp. 20oC i max. wilgotności 85% 

Połysk: 30-40 półpołysk, 80-90 połysk, mierzony pod kątem 60° 

Kolor: Bezbarwny może być barwiony na ok. 60 kolorów TROX 

Zmywalność: 
10 000 cykli zgodnie z ISO 6504-3, Klasa 1 zgodnie DIN 
13330 

Gwarancja: 2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie 

Opakowania: 1L, 3L 

  

 


