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V E R N I C E   T R A S P A R E N T E 
lakier 

(SD 691)

OPIS WYROBU 

VERNICE TRASPARENTE to wysokiej klasy lakier dekora-

cyjno-ochronny produkowany na bazie wyselekcjonowa-

nych polimerów. Zastosowanie wysokiej klasy dyspersji 

polimerowych sprawia, że lakier jest elastyczny, łatwy  

w aplikacji oraz nie żółknie w trakcie eksploatacji. Tworzy 

powłoki odporne na wielokrotne szorowanie i zmywanie 

wodą z dodatkiem detergentów. Lakier VERNICE TRA-

SPARENTE podkreśla efekty uzyskane za pomocą syste-

mów dekoracyjnych Luigi Decori. Produkowany  

jest w wersji bezbarwnej, jak również w bogatej kolory-

styce. VERNICE TRASPARENTE jest produktem bezwon-

nym, przyjaznym dla człowieka i środowiska. 

ZASTOSOWANIE  

Lakier VERNICE TRASPARENTE przeznaczony jest do za-

bezpieczania powierzchni, wykonanych w systemach de-

koracyjnych Luigi Decori. Szczególnie polecany jest do 

ochrony trawertynów, betonów architektonicznych, tyn-

ków rustykalnych itp. VERNICE TRASPARENTE oprócz 

funkcji ochronnych doskonale eksponuje struktury deko-

racyjne betonu architektonicznego oraz trawertynu. Znaj-

duje również zastosowanie przy wykonywaniu laserunko-

wego ozdabiania ścian. Lakier VERNICE TRASPARENTE 

przeznaczony jest do stosowania wewnątrz  

i na zewnątrz budynków. 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. 

Przed nakładaniem zawartość pojemnika należy dokład-

nie wymieszać. 

SPOSÓB APLIKACJI 

Nakładanie lakieru VERNICE TRASPARENTE wykonujemy 

wałkiem po całkowitym wyschnięciu warstw dekoracyj-

nych w postaci trawertynów, betonów architektonicz-

nych, tynków rustykalnych itp.  

 

DANE TECHNICZNE 

 temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowa-

nia wyrobu: od + 5°C do + 30°C,  

 czas schnięcia: 2-6 h (w zależności od warunków 

schnięcia), 

 wydajność: 12-15 m2/l - w zależności od chłonności 

podłoża, 

 narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio  

po zakończeniu pracy.  

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 

Produkt należy przechowywać i przewozić w tempera-

turze od +5°C do +30°C w warunkach suchych. Chronić 

przed wysokimi temperaturami (powyżej 30°C)  

oraz przed zamrożeniem. W temperaturze poniżej 0°C 

produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwo-

ści. Okres przechowywania (liczony od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu) w warunkach zgodnych 

z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy. 

OPAKOWANIE 

Wiaderko plastikowe - 1 litr. 

BHP 

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe 
przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie po-
drażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasię-
gnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi! 
Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakte-
rystyki. 
 

 

 

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma 
jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie 
odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powy-
żej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego 
stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia nabywcy 
od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych 
produktów do przewidzianego zastosowania. 
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J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody 
powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z mate-
riałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przy-
padku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez 
nabywców i użytkowników. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edy-
cjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 
odbiorców. 

J. P. COVER Sp. z o.o.  zastrzega sobie również pełne prawo do mody-
fikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 
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