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Jotun Panellakk  
 
Jotun Panellakk  lakier na panele jest wodorozcieńczalnym, bezrozpuszczalnikowym 
lakierem o wykończeniu  matowym.  
 
Właściwości: nadaje  drewnu matowy, delikatny wygląd.  
Zawiera  stabilizatory na działanie światła, które redukują efekt żółknięcia. 
Chroni drewno przed tłuszczem, wodą etc, które mogą powodować odbarwienia.  
Niska emisja zapachu.  
Wyrób szybkoschnący  
 
Aplikacja: Stosować wewnątrz na nowych lub starych niepokrytych panelach (sosna / 
świerk) szczególnie nadaje się do obróbki paneli wykazujących żółknięcie. 
 
WŁASNOŚCI FIZYCZNE: 
Typ................................................................... Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy matowy 
                                                                           lakier do paneli 
Kolor................................................................  Wygląd antyczny. Nie kolorowany 
Połysk................................................................Mat. 
Lepkość............................................................ 80 K.U. 
Ciężar właściwy.................................................1.20 
Zawartość sunstancji stałych obj. %..................30 
 
 

ZALECENIA  DO  STOSOWANIA: 
 
 
Grubość suchej powłoki, ...................................   
Grubość mokrej powłoki, ...................................  
Zalecana wydajność.............................................12 – 15 m²/l 
 
Metody aplikacji........................................... Płaski  pędzel 
 
 

Czasy schnięcia, (dane w 23 stop. C, 50% Wilgotność względna R.H.): 
Pyłosuchość............................................................ 0.5 godziny 
Brak odlepu.......................................................          godzin 
Odstęp czasu między warstwami...........................  1  godzin 
Całkowite wyschnięcie                                              W zalezności od temperatury, wilgotności,  
                                                                                   wentylacji i grubości powłoki. 
 
Czas reakcji............................................................. godziny 
Rozpuszczalnik/środek czyszczący.....................     Rozcieńczalnik: mycie wodą:Jotun Penselrens 
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B H P : 
Limity EU dla produktu (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 1 g/l lotnych związków 
organicznych VOC. 
Dla produktu tego wydana została Karta Charakterystyki. 

 
Różne: 
Kolorowanie...................................................   Nie kolorowany 
Wielkość opakowań.........................................1 i 3 litry 
 Uwagi.............................................................. Róznice w odcieniu koloru żółtego na podłożu będą miały 
wpływ na kolor finalny.Ostateczny kolor pojawi się po właściwym procesie schnięcia i utwardzania. 
Zawartość puszek z różnymi numerami partii musi być przed użyciem wymieszana, aby uniknąć 
ewentualnej różnicy kolorów. Temperatura powierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej + 10° C. 
Przechowywanie i transport w temperaturze powyżej 0° C.   
 
 

SPOSÓB STOSOWANIA: 
 
PRZYGOTOWANIE:  
Aby uniknąć podnoszenia się włókien drewna podłoże wpierw powinno być nawilżone wodą. 
Po kilku godzinach schnięcia, przeszlifować drobnym papierem ściernym.  
Wykonać próbę testową w celu zatwierdzenia koloru.  
Dodatkowe warstwy wzmocnią siłę koloru.  
Stare niepokryte drewno powinno być oczyszczone odpowiednim detergentem i spłukane wodą. 
 
Aplikacja: Stosować płaski porządny pędzel, unikać sznarów po pędzlu przez stosowanie lakieru na        
2 – 3 pełnej długości płytach jednocześnie. 
 Dwie warstwy dają lepszą ochronę przed żółknięciem i zwiększają siłę koloru. Przy większej powierzchni 
malowania, pędzel w czasie pracy powinien być czyszczony wodą, aby spowolnić proces wysychania na 
nim lakieru. 
 
Zarządzanie odpadami: Pojemniki z farbą  nie moga być opróżniane do wód śródlądowych. Puste 
pojemniki z pozostałościami farby powinny być przekazane do lokalnej stacji ochrony środowiska. 
Informacje w Karcie Technicznej podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w oparciu o badania 
laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Ponieważ wyrób nie zawsze stosowany jest pod naszą 
kontrolą, możemy gwarantować jedynie jego jakość. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji podanych 
w Karcie Technicznej bez uprzedzenia. 
 
Farba powinna być traktowana jako półprodukt.Efekt zależny jest od rodzaju konstrukcji, stanu 
powierzchni, obróbki wstępnej, temperatury, wilgotności względnej powietrza, aplikacji etc. 
 

 
 


