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TIMBERCARE 2230 Series 

Zewnętrza lakierobejca hybrydowa do drewna  

półprzezroczysta, satynowe wykończenie 

 

Opis Produktu   Właściwości 
Zewnętrzna lakierobejca hybrydowa półprzezroczysta 
najwyższej jakości na bazie spoiw alkilowych i akrylowych. 
Hybrydowe spoiwa gwarantują głęboką penetrację, 
przyczepność farby olejnej i trwałość farby akrylowej. Wykonana 
w technologii filtrów UV zabezpiecza przed  wnikaniem wody  
w drewno. Chroni i upiększa nowe drewno na zewnątrz przed 
działaniem brudu, warunków atmosferycznych oraz zapobiega 
powstawaniu pleśni. Zalecana do drewna, płotów, podestów  
i mebli. 

Zalety 

 Możliwość czyszczenia wodą 

 Głęboka penetracja struktury drewna  

 Spoiwo ze 100% akrylem dla długotrwałej trwałości 

 Technologia filtrów UV zapewnia optymalną odporność 
na światło słoneczne i szkodliwe promienie 
ultrafioletowe 

 Zapewnia ochronę przeciw warunkom atmosferycznym, 
pęknięciom oraz zapobiega powstawaniu pleśni  

 Zawiera wosk chroniący drewno przed działaniem wody  
i zwiększający jego wytrzymałość 

 

Parametry 

   
Forma fizyczna: 
Płyn 

Jakość: 
Pierwsza 

Przezroczystość: 
Półprzezroczysta 

Stopień połysku: 
Satynowy 

Połysk: 
Połysk w 60°: 5 do 10% 
Połysk w 85°: n/d 

Skład: 

 Spoiwo: Alkid i 100% Akryl 

Rozcieńczalnik: 
Woda 
 
Wydajność: 
Od 30 do 40m2 z 3.47L   
Wydajność może się zmieniać  
w zależności od porowatości 
powierzchni. 

Czas schnięcia 

 Sucha w dotyku: 6 godzin 

 Kolejna warstwa: 8 godzin  
w przypadku powierzchni 
pionowych  

 12-24 godzin przy 
powierzchniach płaskich 

 Powierzchnie płaskie: 48 godzin 
przed normalnym użytkowaniu  
i 5-7  dni przed wnoszeniem 
mebli 

 Mycie powierzchni po 14 dniach 

Gęstość* 
1,27±0.02 g/ml 

Ciała stałe w objętości* 
34.4 ± 1% 

 

 
Przeznaczenie 
Zewnętrzne 

Zastosowanie 
Schody, płoty, siding, drzwi, meble, podesty, altany, drewniane 
elementy wykończeniowe domu 
 
Powierzchnie 
Nowe lub wyblakłe drewno: sosna, cedr lub wcześniej 
impregnowane drewno. Drewno, które zostały wystawione na 
działanie czynników atmosferycznych przez rok czasu lub więcej. 
Ważne jest, aby właściwie przygotować powierzchnię przed 
zastosowaniem produktu. 

Uwagi 
Produktu nie należy stosować z wodorozcieńczalnym pół-
transparentnymi barwnikami zawierającymi wosk. Niezalecany 
na połyskliwe i gładkie powierzchnie. Niezalecany  
do powierzchni, które stoją w wodzie. Nie mieszać z innymi 
farbami i rozpuszczalnikami. Niezalecany na wcześniej 
malowane powierzchnie.  
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 Temperatura zapłonu* 
Nie dotyczy 

Łatwopalność 
Niepalny 

Certyfikacja* 
VOC <150g/L zgodnie 
z kanadyjskimi normami VOC 

Kolorystyka oraz barwienie   

Może być stosowany w czystej formie lub może być barwiony na 
32 kolory zgodnie z kolorystyką karty kolorów PARA 
TIMBERCARE.  
Przed rozpoczęciem prac zalecane jest wykonanie próby na tym 
samym kawałku drewna w celu sprawdzenia otrzymanej 
kolorystyki. Należy nakładać tą samą ilość warstw, co została 
określona w karcie technicznej.  

  

 

Przygotowanie powierzchni   Zalecenia 

Przygotowanie powierzchni jest bardzo ważne. Większość 
problemów przypisywanych powłokom jest spowodowane 
niewłaściwym przygotowaniem powierzchni. Powierzchnie 
muszą być czyste, twarde, nie zawierać kurzu, brudu, oleju, 
sadzy, wosku, pleśni, kredy, patyny, nie mogą się łuszczyć, itd. 
Aby odpowiednio przygotować powierzchnię, postępuj zgodnie 
z poniższymi krokami: 

 Wyczyść powierzchnię. Występującego grzyba lub pleśń 
usunąć właściwym środkiem chemicznym. Jeśli drewno 
wydzieli żywicę, zdrap jej nadmiar i wyczyść powierzchnię 
alkoholem lub rozcieńczalnikiem do farb. 

 Zeskrob luźne lub słabo przylegające fragmenty oraz 
powierzchnie pomalowane produktami wodoodpornymi 
zawierającymi wosk.  

 Pionowe powierzchnie przetrzyj papierem ściernym  
o gradacji 60 – 80. Powierzchnie płaskie przetrzyj papierem 
ściernym o gradacji 100-120. Szlifuj w kierunku słoi drewna. 
Odkurz całą powierzchnię. Szlifowanie powoduje lepsze 
wsiąkanie produktu w drewno.  

 Wypełnij dziury i pęknięcia masą wypełniającą odpowiednią 
do naprawianej powierzchni.  

 Surowe drewno i sęki przetrzyj rozcieńczalnikiem.  

 Przed nałożeniem produktu zakryj miejsca, które nie chcesz 
zniszczyć.  

 
Aplikacja 

  Warunki dotyczące aplikacji 

 Optymalna temperatura 
10°C do 25 °C  

 Wilgotność względna: 
optymalna 40 do 60%.  

 Nie nanosić w pełnym 
słońcu, na nagrzane 
powierzchnie lub podczas 
wietrznej, wilgotnej pogody. 

**Zob. „Informacje Dodatkowe” 
poniżej. 

Narzędzia 

 Pędzel Dynamic: włosie 
nylonowo-poliestrowe 

 Wałek Dynamic: niezalecany 

 Pistolet natryskowy – użyj 
końcówki 0,011 – 0,015in 

Czyszczenie narzędzi 
Należy myć narzędzia i ręce letnią 
wodą i mydłem. Może być 
konieczne opłukanie ich 
spirytusem mineralnym. 

Użytkowanie powierzchni 
Co 2 – 4 lata należy nałożyć  
2 warstwy w zależności od 
zastosowania i lokalizacji. Co roku 
należy obserwować malowaną 
powierzchnię w celu dokonania 
inspekcji.   

Przechowywanie i transport 
Należy przechowywać produkt  
w chłodnym, suchym i dobrze 
przewietrzonym miejscu. Należy 
unikać temperatur minusowych. 
Czas zachowania właściwości 
produktu wynosi około 5 lat na 
szczelnie zamknięte opakowanie. 

Utylizacja 

   
Może być nakładana 1, 2 lub 3 warstwy w zależności od podłoża. 
Jedną warstwę farby można nakładać na drewno 60 cm powyżej 
lustra wody (np. basen). Ważne: system 1 warstwy należy 
malować ponownie co 8 – 16 m-cy. System 2 warstw stosuj  
w przypadku dobrze wentylowanych powierzchni drewnianych 
powyżej 60 cm powyżej lustra wody i 2 lub 3 warstwy w 
przypadku powierzchni płaskich.  

 To jest produkt gotowy do użycia i nie powinien być 
rozcieńczany. 

 Po opadach deszczu lub czyszczeniu na mokro odczekaj 48 
godzin, przed aplikacją produktu. Drewno musi mieć 
wilgotność 12 – 16%.   

 Dokładnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacji. 
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 Używaj wyłącznie czystych narzędzi. 

 Nakładaj produkt wzdłuż włókien drewna. Jeśli nakładasz 
produkt za pomocą natrysku, natychmiast przetrzyj miejsce 
pędzlem. Aby uniknąć nachodzenia warstw na siebie, maluj 
małe fragmenty. Zalecane jest nasycenie brzegów desek 
produktem.  

 Nanoś odpowiednią ilość warstw w celu uzyskania 
optymalnych właściwości oraz przestrzegaj czasów 
schnięcia międzywarstwami. Upewnij się, że malowanie 
zostanie ukończone na 1 – 2 godziny przed opadami 
deszczu lub rosą. Jeżeli druga warstwa nie zostanie 
nałożona w przeciągu 3-5 dni proszę zetrzeć delikatnie 
powierzchnię papierem ściernym 150-180 przed 
zastosowaniem 2 warstwy lakierobejcy. 

 Pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć przed 
wchodzeniem na nią. Czas schnięcia może się wydłużyć  
w przypadku opadów deszczu, wysokiej wilgotności i niskich 
temperatur. 

 Odczekaj 48 godzin przed rozpoczęciem normalnego 
użytkowania powierzchni;  
5 -7 dni przed ponownym wniesieniem mebli; 
14 dni przed myciem powierzchni. 

 Aby uzyskać więcej informacji na temat metod aplikacji, 
odwiedź stronę www.para.pl. 

 

Skontaktuj się z władzami 
miejskimi w celu utylizacji resztek 
produktu. 

Środki bezpieczeństwa 
Zob. kartę charakterystyki 
produktu, aby uzyskać pełne 
informacje bezpieczeństwa. 
Produkt może podrażnić oczy. 
Należy unikać kontaktu z oczami. 
Należy trzymać poza zasięgiem 
dzieci. Należy zapewnić dobrą 
wentylację. 
 

PIERWSZA POMOC 
Zawiera niewielkie ilości 
surfaktantów niejonowych. 
W przypadku kontaktu 
z oczami, należy obficie 
opłukać pod bieżącą wodą. 
W przypadku połknięcia, 
należy niezwłocznie 
zadzwonić do ośrodka zatruć 
lub wezwać lekarza. 

 
**Informacje dodatkowe: 
W celu uzyskania optymalnych 
rezultatów należy nakładać farbę 
pędzel, aby uzyskać jednolity 
wygląd. UWAGA: Aby uzyskać 
jednolitą strukturę, kończ 
malowanie na brzegu desek. 
Produkt niezalecany na 
połyskliwe powierzchnie lub 
wcześniej malowane. Produkt 
może być niekompatybilny  
z innymi farbami zawierającymi 
wosk. Dla optymalnej 
przyczepności i wydajności, 
należy przestrzegać zalecanej 
wilgotności w momencie 
malowania i po upływie 5 godzin 
od zakończenia malowania. Nie 
nakładać produkty podczas 
opadów deszczu i przy 
występowaniu rosy w ciągu  
24 godzin od aplikacji.  

Firma 
UWAGI:  
PARA gwarantuje najwyższą, jakość swoich produktów. Są one 
zgodne z opisem zawartym w karcie charakterystyki oraz na 
etykietach. Stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe 
pozostają poza kontrolą producenta. Zatem ewentualna 
odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wymiany produktu. 
Robocizna i związane z nią koszty nie są uwzględniane. 
 
 

  

 
 


