
 

KARTA TECHNICZNA 

                                             DECOR i DECOR EXTRA 

 

1. Opis produktu i przeznaczenie: 

Impregnaty Decor i lazura Decor Extra to głęboko penetrujące jednoskładnikowe produkty 

rozpuszczalnikowe, przeznaczone do ochronno-dekoracyjnych wymalowań elementów drewnianych, takich jak: 

domki, altany i meble ogrodowe, płoty i ogrodzenia, parkany, balustrady oraz  stolarka budowlana (okna, drzwi). 

Kompleksowo chronią pomalowane powierzchnie drewniane przed działaniem wody oraz czynników 

atmosferycznych i biologicznych (Decor Extra zawiera podwójny pakiet filtrów UV). Produkt zabezpieczenia 

przed grzybami powodującymi siniznę oraz głęboki rozkład drewna i owadami - szkodnikami technicznymi. 

Produkt może być używany wewnątrz pomieszczeń,  po całkowitym zaniknięciu zapachu.  

 

2. Właściwości wyrobu: 

MIERZONY PARAMETR WARTOŚĆ JEDNOSTKA NORMA 

1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm) Decor ok. 15 

Decor Extra 

30-40 

[s] 
PN- EN ISO 2431 

(1999) 

2. Gęstość, górna granica 
0,90 [g/cm3] 

PN- EN ISO 2811-1  

(2002) 

3. Zawartość substancji nielotnych Decor - 22-24,  

Decor Extra 

32 - 34 

% 
PN-EN ISO 3251 

(2004) 

4. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C przy 

wilgotności wzg.55 ± 5% 

stopień 3 

 

Pyłosuchość 

ok. 6 h. 

Schnięcie 12 h 

 

 [h] 

 

PN- 79C- 81519  

(1979) 

5. Barwa  
dostępne 23 kolory i wersja bezbarwna 

6. Wygląd powłoki- efekt końcowy w zależności od rodzaju drewna i podkładu uzyskuje się od 

półpołysku do jedwabistego połysku i matu 

7.Zalecany podkład bezbarwny  Decor (1 – 2 warstwy) 

8. Zalecana ilość warstw min. 2 warstwy  Decor lub Decor Extra 

9.Szlifować po czasie (w zależności od 

warunków) 
ok. 24 [h] - 



Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. 

Opakowania: 0,75 l, 2,5 l, 8 l, 10 l i 20 l. 8l dotyczy tylko produktu Decor. 

Wydajność:  

Decor 

1 litr impregnatu wystarcza do zabezpieczenia około 8-20 m² powierzchni drewna przy jednokrotnym 

malowaniu w zależności od metody aplikacji i powierzchni drewna. Wydajność "na gotowo:" przy dwóch - 

trzech warstwach 6-7 m²/l , zalecana dawka naniesienia produktu 140-160 ml/m².  

Decor Extra 

1 litr impregnatu wystarcza do zabezpieczenia około 10-18 m² powierzchni drewna przy jednokrotnym 

malowaniu w zależności od metody aplikacji i powierzchni drewna. Wydajność "na gotowo:" przy dwóch - 

trzech warstwach 5-6 m²/l , zalecana dawka naniesienia produktu 170-180 ml/ m².  

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, wałka, tamponu lub przez zanurzenie. 

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C. 

 

3. Wskazania przy impregnowaniu: 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED IMPREGNACJĄ 

1.   Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 

15%) oraz odpylone.  

2.  Stare powłoki przed malowaniem należy usunąć do surowego drewna. 

3.  W celu prawidłowego zabezpieczenia drewna należy powierzchnię zaimpregnować impregnatem Decor       

(1 lub 2 warstwy). Można także jako  kolejną warstwę nałożyć Decor Extra.  

Aby stworzyć  dodatkową warstwę hydrofobową  po wyschnięciu nanieść powierzchniową warstwę ochronna w 

postaci lakieru HartzLack Alkid Pro. 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO IMPREGNACJI 

1. Produkt jest w postaci gotowej do użycia, nie rozcieńczać go i nie mieszać z innymi produktami.  

2. Przed aplikacją a także w jej trakcie wyrób mieszać. 

 

IMPREGNOWANIE 

1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 20oC. Produkt należy nakładać pędzlem, za pomocą 

tamponu lub poprzez zanurzenie. 

2.Kolejne warstwy nakładać w odstępach czasowych wynoszących minimum 6 godzin. 

3. Zalecana ilość warstw na podkładzie: minimum 2.  

4. Wymalowań dokonywać w miejscach dokładnie wietrzonych  

5. Do mycia narzędzi i zabrudzonych powierzchni używać benzyny lakierniczej. 

6. Preparaty nie powinny być w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi. 

7. Pomalowane elementy można użytkować po zaniku specyficznego zapachu wyrobów. 



UWAGA: wersje bezbarwne Decor i Decor Extra są przeznaczone do rozjaśniania wersji barwnych, ponadto 

bezbarwny  Decor jest przeznaczony do gruntowania powierzchni przed nałożeniem warstw barwnych. 

Zalecany system impregnacji: 

- nałożenie 1 -2 warstw impregnatu  Decor, Decor Extra 

- aplikacja 1 warstwy  lakieru HartzLack Alkid Pro, który tworzy dodatkowa warstwę hydrofobową. 

UWAGI 

1. Produkt wykorzystać w całości. Pozostawienie produktu w nieszczelnym opakowaniu może skutkować 

jego zżelowaniem. 

2. Przy wykonaniu większych inwestycji należy stosować produkty z tej samej serii produkcyjnej. Serie 

produkcyjne mogą różnić się między sobą delikatnie odcieniem. 

3. Kolor na naklejce kolorystycznej jest poglądowy, może się różnić od wymalowani na drewnie 

4. Zalecamy zrobienie próby na drewnie przed właściwym impregnowaniem, ponieważ kolor i odcień 

uzależniony jest od gatunku drewna. 


