
• Wysokiej jakości lakier zewnętrzny, na bazie żywic 

poliuretanowych, optymalnie chroni okna i drzwi od strony 

zewnętrznej. 

• Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic poliuretanowych 

lakier ten może być stosowany przy zabezpieczaniu drewna 

zewnętrznego.

• Zalecany jest w szczególności do ochrony elementów 

narażonych na silne oddziaływanie promieni słonecznych i 

negatywnych czynników atmosferycznych. 

• Otrzymana powłoka charakteryzuje się całkowitą 

wodoszczelnością i wysoką odpornością na działanie słonej 

wody morskiej. 

• Produkt ten sprawdza się również doskonale w trudnych 

warunkach atmosferycznych, zmiennych temperaturach, przy 

zalegającym śniegu i długotrwałych opadach deszczu.

INFORMACJE

Zastosowanie: do ochrony i dekoracji stolarki zewnętrznej  narażonej na oddziaływanie trudnych 
warunków atmosferycznych np. mostków okrętowych, bram, elewacji domów drewnianych, drzwi i okien  
w budynkach nadmorskich. Lakier jest wysoce odporny na ścieranie, dzięki czemu można go nakładać  
na poziome powierzchnie zewnętrzne np. tarasy, balkony, schody. Nadaje się do gatunków drewna 
europejskiego i egzotycznego. W przypadku tłustych i rzadkich gatunków drewna prosimy skonsultować 
się z naszym działem technicznym.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Lakier jachtowy

poj. 0,75L; 2,5L

*między warstwami



Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste.
DREWNO SUROWE: Powierzchnię wygładzić i odkurzyć. Pierwszą warstwę rozcieńczyć benzyną lakową do 
10%.
DREWNO LAKIEROWANE: Dokładnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240). Jeżeli warstwa 
lakieru się łuszczy, należy ją usunąć za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Zmyć wodą. 
Pozostawić do wyschnięcia na 24h, przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste. W razie konieczności drewno należy 
odtłuścić. Przed użyciem produkt dobrze wymieszać. Nanieść dwie warstwy płaskim pędzlem lub pistoletem 
(po rozcieńczeniu 10% benzyną lakową). Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin. Lekko 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240) i odpylić, a następnie nałożyć drugą warstwę.

• Idealne warunki do nanoszenia produktu: temperatura 12 do 15°C, bezdeszczowy dzień.
• Ostre krawędzie elementów stolarki należy zaokrąglić, pozwoli to uzyskać ciągła, równomierną warstwę 
lakieru.
• W przypadku drewna zainfekowanego lub w celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem lakieru na 
surowe drewno zalecamy zastosowanie Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33.
• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
• Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

KOLORY

Bezbarwny Bursztynowy

Lakier jachtowy

mailto:v33pl@v33.com

