
PANELLAKK
SZKLENIE WNĘTRZA

Dla nie wiernych rozmiarowi
składniki

Na bazie wody
Drewno / glazura dekoracyjna im

Wnętrz

Wysoka jakość
filtr UV

Szybkoschnąca

Jedwabny mat
powierzchnia

100% rozwiązanie
wolne od środków

W połączeniu
z lakierami parkietowymi
również dla kolorowych
Projekt
Nadaje się do podłóg

Ochrona drewna z Norwegii



PANELLAKK
Nadaje kolor i charakter
Chroni przed żółknięciem
Niepoddane obróbce drewno również żółknie z czasem we wnętrzu w 
wyniku działania promieniowania UV. PANELLAKK zawiera specjalne 
filtry UV, które opóźniają ten proces. Oznacza to, że Twoje drewno na 
długo zachowa swój naturalny wygląd.

Nadaje kolor i charakter
Z PANELLAKK, barwionym za pomocą naszego wielokolorowego systemu 
mieszania, możesz wybierać spośród wielu harmonijnych, 
półprzezroczystych kolorów. Nadaj swojemu wnętrzu indywidualny 
charakter. Jeśli wolisz zachować oryginalny charakter drewna, wybierz 
PANELLAKK Klar. Dzięki zawartemu w nim filtrowi UV możesz chronić 
swoje drewno bez znaczącej zmiany jego wyglądu.

Łatwe do czyszczenia
PANELLAKK można czyścić wilgotną szmatką. Jeżeli powierzchnie mają 
wytrzymać intensywne użytkowanie, można je pokryć 
bezrozpuszczalnikowym parkietem/lakierem bezbarwnym.

Oczywiście doskonale!
PANELLAKK jest oznaczony znakiem EU Ecolabel, Łabędź (Nordic 
Ecolabel) i Kwiat (European Ecolabel). PANELLAKK nosi również tytuł 
„odporny na pot i ślinę”.

Jasne i przyjazne
Salony pomalowane na biało i wysokie sufity zawsze dawały przestrzeń. 
Dzięki PANELLAKK w kolorze limonkowo-białym otoczenie staje się 
jaśniejsze i bardziej przyjazne.

Skandynawskie oznakowanie ekologiczne
Odśwież się i chroń
Zarówno starsze, jak i nowe surowe drewno zyskuje ładny wygląd 
dzięki PANELLAKK Lime White. Pożółkłe drewno zostaje odświeżone, a 
filtr UV długo utrzymuje ten odcień.

Nordic Ecolabel to oznakowanie ekologiczne stowarzyszenia krajów 
skandynawskich ze Szwecją, Norwegią, Danią, Finlandią i Islandią. To 
oznakowanie ekologiczne opiera się na wytycznych Europejskiego

Ecolabel i został przyznany zgodnie z podobnymi 
standardami.
> Informacje na ten temat na: www.svanen.nu

Bezrozpuszczalnikowy i szybkoschnący
PANELLAKK nie zawiera rozpuszczalników i ma niewielki zapach. 
Produkt jest łatwy w użyciu i schnie w mniej niż godzinę.

Europejskie oznakowanie ekologiczne

Europejskie oznakowanie ekologiczne daje konsumentom, nabywcom 
publicznym i prywatnym w całej Unii Europejskiej, a także Norwegii, 
Liechtensteinie i Islandii możliwość łatwiejszej identyfikacji produktów 
przyjaznych środowisku, których jakość została przetestowana na 
podstawie kryteriów zatwierdzonych przez państwo. Tym symbolem 
producenci mogą sygnalizować swoim klientom, że ich produkty są 
przyjazne dla środowiska. Kryteria środowiskowe, na których opiera się 
przyznanie oznakowania ekologicznego, są wynikiem badań naukowych 
i szeroko zakrojonych konsultacji w ramach

Komitetu ds. Oznakowania Ekologicznego UE 
(AUEU). Członkami tego komitetu są osoby 
odpowiedzialne za oznakowanie ekologiczne.
> Informacje na ten temat na: www.eco-label.com

Ochrona i
Pobudzenie
> Rozmiary opakowań:

1 i 3 litry
> Pokrycie: towary strugane 12–

15 m2 /ja
> Opcjonalnie bezbarwny

lub kolorowe
> Na bazie wody

Drewno / szkliwo dekoracyjne

> Wysokiej jakości filtr UV
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PANELLAKK
Wskazówka:

ZABARWIENIE Nie wiesz, który odcień Ci 

odpowiada? Zapytaj swojego 

wyspecjalizowanego 

sprzedawcę

jako poradę.

Pierwsza warstwa Druga warstwa

754 kreda biała 754 kreda biała

7 Tørrfuru-lys 7 Tørrfuru-lys

6 Tørrfuru 6 Tørrfuru

9016 Lys Sevje 9016 Lys Sevje

752 teak 752 teak

11 Valnott 11 Valnott

Ze względów drukarskich pokazana tutaj karta kolorów może być używana tylko jako wskazówka. Naturalny kolor drewna oraz ilość warstw farby 
wpływa na ostateczny kolor. Dlatego przed rozpoczęciem prac malarskich należy nanieść próbki powłok.



Aplikacja PANELLAKK

1. Obróbka wstępna II warstwa pośrednia 3. Powłoka wykończeniowa

Powierzchnia musi być czysta, 
odkurzona i odtłuszczona 
(wskazówka: aby uniknąć odstawiania 
włókien drewna należy zwilżyć 
powierzchnię i po wyschnięciu 
przeszlifować. Ziarnistość 120-150).

Nanieś warstwę PANELLAKK na 
wolną od kurzu powierzchnię 
drewna.

Nałóż kolejną warstwę PANELLAKK, 
jak opisano w kroku 2 dla warstwy 
pośredniej.

Pędzel w kierunku słojów.

Oczyść drewnianą powierzchnię. W 
celu uniknięcia odstawiania 
włókien drewna powierzchnię 
należy zwilżyć i po wyschnięciu 
przeszlifować (ziarnistość 120-150).

Nanieś warstwę PANELLAKK na 
wolną od kurzu powierzchnię 
drewna.

Nałóż kolejną warstwę PANELLAKK, 
jak opisano w kroku 2 dla warstwy 
pośredniej.

Pędzel w kierunku słojów.

Oczyść drewnianą powierzchnię. 
Stare powłoki przeszlifować 
(ziarnistość 120–150) i odpylić. Jeśli 
malujesz powierzchnie, które 
zostały już szkliwione, efekt 
końcowy zależy od wcześniej 
pomalowanej powierzchni. 
Najlepiej wybrać podobny lub 
nieco ciemniejszy odcień.

Nanieś warstwę PANELLAKK na 
wolną od kurzu powierzchnię 
drewna.

Nałóż kolejną warstwę PANELLAKK, 
jak opisano w kroku 2 dla warstwy 
pośredniej.

Pędzel w kierunku słojów.

Wskazówka:

Z cieniem
Wapno malowane na biało

Obszary pożyczkowe
Twój dom
Przestrzenność.

Właściwe narzędzie
Użyj grubego, szerokiego pędzla z syntetycznym włosiem: ułatwisz sobie pracę, jeśli dobierzesz pędzla o 
odpowiedniej jakości i rozmiarze, dostosowanym do szerokości malowanej deski.

Czyszczenie narzędzia
Najpierw wyczyść naszym środkiem do czyszczenia pędzli JOTUN PENSELRENS i opłucz
Następnie posmaruj czystą wodą.

Jotun (Niemcy) GmbH 
Haferweg 38
22769 Hamburg

tel. +49 40 | 8 51 96 - 38 Faks +49 
40 | 8 50 89 55 info@jotun.de | 
www.jotun.com

Jotun w Austrii, dystrybucja: Mautner 
Lackvertriebsges. mbH Aegydigasse 18 
| A-8020 Graz

tel. +43 316 | 71 89 35 Faks 
+43 316 | 71 89 35 13 z 
biura@mautner-lacke.at
www.jotun-holzschutz.at
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