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         LICO MIX   FX
               Lakier renowacyjny 

Instrukcja wykonania
Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, mocne pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia
chemicznego i  biologicznego.  Wszystkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić  z  łuszczących się powłok, dodatkowo
należy je odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Lakier jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, po
uprzednim wymieszaniu go w wiaderku mieszadłem wolnoobrotowym.  Nanoszenie lakieru powinno odbywać się przy pomocy
pędzla lub wałka.  Zalecane  jest  nakładanie  1-2 warstw lakieru;  drugą  warstwę można nakładać  po całkowitym wyschnięciu
pierwszej warstwy. Lakier uzyskuje właściwy wygląd i parametry użytkowe po wyschnięciu i utwardzeniu.

Charakterystyka produktu
LICO MIX FX jest lakierem renowacyjnym służącym do impregnowania tynków mozaikowych Lico Mix TM i Lico Mix TMX
oraz  farby  strukturalnej  Lico  Mix  Modellata  w  miejscach  narażonych  na  czasowe  zawilgocenie  oraz  do  ich  okresowej
konserwacji.  Stosowanie  lakieru  zabezpiecza  powierzchnię  tynku  przed  szkodliwym  działaniem  wilgoci,  zmniejsza  ryzyko
występowania wykwitów i przebarwień na tynku. Dodatkowo zastosowanie lakieru "odświeża" tynk nadając mu połysk. Lakier
dostępny jest jako bezbarwny i w kolorystyce wg palety barw producenta. 

Zalecenia
Temperatura otoczenia podczas aplikacji i utwardzania lakieru powinna zawierać się w przedziale od +5ºC do +25ºC. Wilgotność
powietrza nie może przekraczać 65%. Zachowanie powyższych wartości wpływa korzystnie na późniejsze właściwości użytkowe
i dekoracyjne.  Podczas wiązania lakieru należy osłaniać powierzchnie,  na których został zaaplikowany od działania promieni
słonecznych, deszczu, mgły i wiatru aż do momentu całkowitego wyschnięcia.  Proces ten w optymalnych warunkach wynosi
około 6 godzin.  W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych  należy wietrzyć  je do zaniku charakterystycznego
zapachu.
Okres  przechowywania  w  oryginalnie  zamkniętym  opakowaniu  producenta  wynosi  18  miesięcy  od  daty  produkcji  w
temperaturze powyżej +5ºC. 

Uwagi
- Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w jego skład jakościowy i ilościowy powoduje
wyłączenie odpowiedzialności producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem. Nie rozcieńczać wodą, która powoduje zmianę
właściwości  roboczych,  koloru  oraz  wytrzymałości  lakieru  po  jego  związaniu.  Bezpośrednio  po  nałożeniu  lakier  ma  barwę
mleczno-białą, która ustępuje w miarę postępowania procesu utwardzania.
- Lakier powinien być aplikowany jednorazowo na całej powierzchni elementu architektonicznego, w przeciwnym razie mogą w
miejscach łączeń powstawać nie dające się zatuszować zaschnięte odcięcia.
- Niesprzyjające warunki atmosferyczne podczas procesu wiązania lakieru (np: wysoka wilgotność, niskie temperatury, opady,
mgły, itp.) znacznie wydłużają czas jego schnięcia. W konsekwencji doprowadzają do występowania jasnego ustępującego nalotu
w okresach podwyższonej wilgotności atmosferycznej oraz obniżają jego parametry użytkowe.
- W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować
przed aplikacją. 
- Lakier renowacyjny LICO MIX FX można aplikować tylko na wyschnięte podłoże, w przeciwnym przypadku na powierzchni
tynku mogą pojawić się plamy i przebarwienia.
- Średnie zużycie lakieru zależy od struktury i uziarnienia tynku, na który jest nakładany.
- Lakier po wymalowaniu zmienia odcień podłoża i nadaje mu połysk.
- W przypadku kontaktu wyrobu z okiem przemyć obficie wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed dziećmi.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy upewnić się co do warunków pogodowych, które
wystąpią  w  okresie  dojrzewania  zaaplikowanego  produktu  oraz  sprawdzić  produkt  co  do  parametrów  jakościowych  (kolor,
konsystencja) i użytkowych (przyczepność do podłoża, aplikacja).
-  Niniejsza  instrukcja  zawiera  możliwie  wyczerpującą  informację  na  temat  stosowania  wyrobu,  jednak  nie  może  opisywać
każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną producenta lub
postępować  zgodnie  z  ogólnie  przyjętymi  zasadami  sztuki  budowlanej.  Dokładne  informacje  o  produkcie  zawiera  karta
techniczna.



- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.

Dane techniczne
Wydajność:  ~ 0,2 kg/m2 – dla jednej warstwy
Temperatura stosowania: +5ºC do +25ºC
Odporność na temperatury: mrozoodporny
Czas wysychania: max. 6 godz.*
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE kat. A/e: 130 g/l 
Maksymalna zawartość LZO w produkcie: 130 g/l  
Opakowania: 0,8 , 2 , 4 , 8 kg
Palety odpowiednio: ----, 176 , 360 , 264 kg
* w zależności od warunków atmosferycznych, rodzaju oraz chłonności podłoża
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