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KARTA TECHNICZNA 

 

Nazwa handlowa: Altax Lakierobejca Ultimate Żywiczna 

Przeznaczenie produktu: do zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i dekoracji 

elementów z drewna oszlifowanego użytkowanych za zewnątrz. 

Postać produktu: produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia. 

Przykładowe miejsca zastosowań: elementy drewniane, np.: elewacje, podbitki, płoty, 

bramy, pergole, altany, balustrady itp. 

Stosowanie: 
1. Przygotować powierzchnię (drewno powinno być suche i czyste). 
2. Przed malowaniem lakierobejcę delikatnie wymieszać. 
3. Nanieść pędzlem cienką warstwę preparatu, rozcierając go równomiernie wzdłuż słojów 
drewna. Odczekać co najmniej 2 godziny, następnie nanieść kolejną cienką warstwę. 
4. Przy odnawianiu starej powłoki malowanej wcześniej Lakierobejcą wystarczy nanieść jedynie 
jedną cienką warstwę. 

 
UWAGA! Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed pleśniami, grzybami i 
owadami, to należy przed malowaniem zastosować impregnat gruntujący marki Altax. 
 
Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. +10°C, max. +25°C. 
Chronić przed mrozem – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia. 
 

Liczba kolorów: 8 
 
Pojemności: 750 ml, 2,5 L,  5 L 
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Mycie narzędzi: woda 
 
Zapach: delikatny, niedrażniący 
 
Skład chemiczny: żywice, woski, pigmenty, środki pomocnicze i konserwujące 
przetworzone w postać ciekłej mieszaniny. 
 
Ostateczny efekt zabezpieczenia, wygląd powierzchni oraz jej trwałość zależą od jakości, 
gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby naniesionych warstw 
preparatu. 
Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się korzystać z produktu z tej samej serii 
produktowej. 
 
Przechowywanie: Od +5°C do +35°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
 
Środki ostrożności: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość 
pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz 
międzynarodowymi przepisami. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt 
biobójczy. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). 
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
 
Informacje BHP i PPOZ: Podczas prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest 
niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki). 
 
LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/e. 
LZO maksymalna zawartość: 40 g/L. 
 

 

 

 

 

Dane umieszczone w Karcie Technicznej zawierają ogólne informacje o produkcie i wskazują zalecane przeznaczenie 
produktu. Sherwin-Williams Poland nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za użycie produktu do innych celów niż 
wskazanych Karcie Technicznej. W szczególności Sherwin-Williams Poland nie ponosi odpowiedzialność za dalsze szkody 
spowodowane niewłaściwym użyciem produktu i to zarówno w odniesieniu do mienia jak i osób. 


