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   LICO MIX LAD
lakier akrylowy do deski 

     dekoracyjnej

Charakterystyka produktu
Lico  Mix  LAD  to  lakier  akrylowy  stosowany  do  ostatecznego  wykańczania  dekoracyjno-ochronnego  deski
dekoracyjnej  Lico  Mix.  Tworzy  na  desce  warstwę  nadającą  powierzchni  estetyczny  wygląd  i  ochronę  przed
warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. Lakier poprawia hydrofobowość malowanej powierzchni.

Zalecenia
Powierzchnie  przeznaczone  do malowania  należy  dokładnie  oczyścić  z  pyłu.  Malowane  podłoże  powinno  być
suche. Lakier można aplikować po całkowitym utwardzeniu kleju.
Przed nanoszeniem na podłoże lakier wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie rozcieńczać wodą. 
Aplikację wykonywać pędzlem lub wałkiem cienką, równomierną warstwą bez zacieków. Przed aplikacją lakieru
osłonić powierzchnie nie przeznaczone do malowania. 
Temperatura otoczenia podczas aplikacji i wysychania lakieru powinna zawierać się w przedziale od +10 do +25ºC.
Warunki optymalne to +20ºC i wilgotność powietrza 65%. Należy w tym czasie osłaniać powierzchnie malowane
przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (promieni słonecznych, deszczu, mgły i wiatru) aż do
momentu  całkowitego wyschnięcia.  Niedopuszczalny jest  spadek lub  wzrost  temperatury względem podawanej
przez producenta wartości. 
Lakier można aplikować jedno lub dwukrotnie; czas wysychania warstwy w zależności od warunków wynosi 2-6
godzin.  W niesprzyjających  warunkach  czas  wysychania  może  jednak  ulec  znacznemu  wydłużeniu.  Nakładać
wzdłuż  deski  uwydatniając  rysunek  powierzchni  oraz  metodą  mokre  na  mokre,  planując  roboty  na  kolejnych
powierzchniach w jednym ciągu. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 
W celu zwiększenia trwałości desek i ich odporności na warunki atmosferyczne zalecane jest co 3 lata pokrycie ich
nową warstwą lakieru.
W przypadku  stosowania  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  wietrzyć  je  do  zaniku  charakterystycznego
zapachu.
 
Uwagi

• Niesprzyjające  warunki  atmosferyczne  podczas  procesu  wiązania  znacznie  obniżają  jakość  i  parametry
uzyskanej powłoki, a co za tym idzie skracają jej żywotność.

• Powierzchnie różniące się fakturą po wymalowaniu mogą wykazywać różnice kolorystyczne przy danym
odcieniu.

• Średnie zużycie zależy od sposobu aplikacji i stopnia nierówności podłoża. 
• W przypadku kontaktu wyrobu z okiem przemyć obficie wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed

dziećmi.
• Produkt jest kompatybilny z innymi produktami LICO MIX. Stosowanie go z innymi wyrobami wyłącza

odpowiedzialność producenta za negatywne skutki wynikłe w takim przypadku.
• Okres  przechowywania w oryginalnie  zamkniętym opakowaniu producenta wynosi  12 miesięcy od daty

produkcji w temperaturze powyżej +5ºC.
• Narzędzia  należy  myć  wodą  bezpośrednio  po  zakończeniu  pracy.  Wszelkie  zabrudzenia  usuwać  przed

zaschnięciem.



• 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 (konsystencja) i użytkowych (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.

• W przypadku reklamacji  wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i  dowodu zakupu. Data
produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Dane techniczne
Temperatura stosowania :  od +10 do +25ºC
Zużycie : ok 0,1 l/m2 (jednokrotne malowanie)
Opakowanie : 1 litr
Opakowanie zbiorcze : 10 szt
Zawartość LZO (od 2010r.) kat. A/e/f/FW max 130 g/l
Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku : 130 g/l  

Klasyfikacja bezpieczeństwa
Zawiera:  1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on,  2-metylo-2H-izotiazol-3-on,  mieszaninę  5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić
przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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