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KODY HANDLOWE: 877ST1G5,  877ST1G30,  877ST1G40,  877ST1G80 

NAZWA: DWUSKŁADNIKOWY,  BEZBARWNY  LAKIER  AKRYLOWY  DO 
SCHODÓW,  WIELOWARSTWOWY  

OPIS: Ekonomiczny, łatwy w stosowaniu, bezbarwny lakier wielowarstwowy 
do drewna o wysokiej elastyczności, twardości oraz odporności na 
ścieranie i zarysowania.  
Jako podkład szybko schnie i dobrze się szlifuje. 

PRZEZNACZENIE: Lakierowanie elementów schodów w warunkach przemysłowych 
producenta, z uwagi na stosunkowo wysoką zawartość lotnych 
związków organicznych (LZO).  

PODŁOŻE: Wszystkie gatunki drewna 

UTWARDZACZ: 877C6 w ilości 10% wagowych lub objętościowych. 

ROZCIEŃCZALNIK: 877D4 w ilości 0-10% 
877D5 (rozcieńczalnik wolno parujący) w ilości 0-10% 

UWAGI: Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dobrze wymieszać, 
aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad. 

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI: powyżej 6h w 20ºC 

SPOSÓB APLIKACJI: Natrysk lub wałek 

NANIESIENIE: 2 – 3 warstwy po 120 g/m2 

STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: − pyłosuchość: po 30-40 min. 
− szlifowanie: po 2 h 
− do składowania: po 24 h 

PRZECHOWYWANIE: Produkty przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach w chłodnych i suchych pomieszczeniach. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: − postać mlecznobiała ciecz  
− gęstość  0,92 ± 0,05 g/ml 
− zawartość substancji nielotnych 25 ± 2 % 
− czas wypływu z KF4 w 20ºC 27 ± 5 s 
− czas przydatności do użycia 12 miesięcy 

w odpowiednich warunkach magazynowania i zamkniętym pojemniku 
UWAGA: Lepkość (czas wypływu) określona powyżej odnosi się do kontroli jakości 

produktu po wyprodukowaniu. Odstępstwa od ww. wartości mogą być 
spowodowane czasem i warunkami przechowywania. 

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI: − połysk (gloss) pod kątem 60° 877ST1G5    8 ± 2 
877ST1G30  30 ± 5 

 877ST1G40 40 ± 5 
 877ST1G80 80 ± 5 
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Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą 
najlepszą i aktualną wiedzę.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. 
Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl. 
 


