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AMICUS 
Al. Jerozolimskie 83/31, 02-001 Warszawa 

Tel./fax: (22) 629 59 62;   (59) 862 18 03;   e-mail: amicus@877line.pl;   www.877line.pl 

 

66X-0877 

KODY HANDLOWE: 661-0877,  663-0877,  665-0877,  669-0877 

NAZWA: LAKIER  AKRYLOWY  WIELOWARSTWOWY  BEZBARWNY 

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

Dostępny w stopniach połysku 10, 30, 40 i 80. 

PRZEZNACZENIE: Lakier do wykańczania schodów i blatów. 

PODŁOŻE: Wszystkie gatunki drewna 

UTWARDZACZ: 600-0626 w ilości 10% 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 polewarka. 

NANIESIENIE: 2 – 3 warstwy po 120 g/m2 

UWAGA: Nie nakładać w temperaturze poniżej 15oC i/lub wilgotności powietrza 
powyżej 60%, gdyż mogą powstawać białe plamy. 

STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA:  pyłosuchość: po 30-40 min. 

 szlifowanie: po 2 h 
 stan zupełnie suchy: po 24 h 

WŁAŚCIWOŚCI 
PRODUKTU: 

 postać ciecz opalizująca 

 zawartość ciał stałych (%) 25 ± 1 

 lepkość w 20ºC KF4 (s) 30 ± 5  

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:  połysk pod kątem 60°  
• 661-0877  10 ± 2 

• 663-0877  30 ± 5 

• 665-0877  40 ± 5 

• 669-0877  80 ± 10 

 
 
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. 

http://www.877line.pl/

