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IRSA BÜHNENLACK WL 
lakier czarny, ultramat 

Baza: 
Jednoskładnikowy lakier wodny, czarny, ultramatt, nie odbijający światła. 

Dostępna forma: 
IRSA BÜHNENLACK WL dostępny jest jako gotowy do użycia lakier do drewna w kolorze czarnym, 
ultramat. 

Zastosowanie: 
Na podłogach scenicznych, w studiach fotograficznych. 

Cechy: 
Wykończenie, ultramatt „hamuje” przenikanie światła, co w znacznym stopniu pozwala uniknąć wszel-
kiego rodzaju odbić światła i odblasków. 

Zastosowanie  
IRSA BÜHNENLACK WL znajduje zastosowanie jako podkład oraz warstwa wierzchnia.  
Powierzchnie drewniane przed lakierowaniem powinny być suche, czyste, niepokryte kurzem, olejem, 
woskiem ani innymi pozostałościami. Przed i podczas użycia lakier należy dobrze wymieszać. 
W przypadku drewna miękkiego jak jodła, świerk lub sosna może nastąpić wypływ żywicy, co spowo-
duje dłuższy czas schnięcia lub optyczne uszczerbki. Przed lakierowaniem żywicę zmyć rozpuszczal-
nikiem. 

Lakierowanie/użycie: 
1 x lakier IRSA BÜHNENLACK WL nanosić wałkiem lub szczotką w ilości ca. 120 g/m2, pozostawić na 
2-4 godziny do wyschnięcia 
1 x lakier IRSA BÜHNENLACK WL nanosić wałkiem lub szczotką w ilości ca. 120 g/m2, pozostawić na 
co najmniej 12 godzin schnięcia. Następnie wykonać szlif międzywarstwowy o ziarnistości 120-150. 
1 x lakier IRSA BÜHNENLACK WL nanosić wałkiem lub szczotką w ilości ca. 120 g/m2 

Łączne zużycia: ok. 360 g/m2 

Schnięcie: 
Po ok. 2-4 godzinach następuje całkowite wyschnięcie. Możliwość pełnego obciążenia po ok. 5 dnia-
ch. 
Podany czas schnięcia dotyczy warunków normalnych (+20°C i 55% wilgotności względnej 
powietrza). 
Wysoka wilgotność i /lub  niska temperatura, jak i zwiększone zużycie materiału wydłużają czas sch-
nięcia. Należy zadbać o dobrą wentylację (jednak przeciągi nie są wskazane). 

Temperatura zastosowania: 
pomieszczenie/podłoże i lakier IRSA BÜHNENLACK WL temp.: min. +15°C, maks.  +30°C 

Narzędzia: 
IRSA oferuje do lakieru IRSA BÜHNENLACK WL specjalne narzędzia: wałek do lakieru IRSA Aqua 
ROLLER lub szczotkę malarską IRSA STREICHBÜRSTE. 
Wskazówka: tylko przy użyciu odpowiednich narzędzi uzyskany zostanie nienaganny efekt. 
Narzędzie bezpośrednio po użyciu wyczyścić najpierw gazetą lub podobnym chłonnym papierem a 
następnie dokładnie wodą. 

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń zgodnie z naszą najlep-
szą wiedzą. Są to jednak jedynie niewiążące wskazówki i nie zwalniają one klienta ze sprawdzenia dostarczanych przez nas 
produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów odbywa się poza 
naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, 
odpowiadającą jakości wzorów. 
Wraz z ukazaniem się nowej „Karty technicznej“ poprzednia przestaje obowiązywać! 
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Pielęgnacja i czyszczenie: 
Polakierowane podłogi można czyścić na wilgotno, nie należy ich konserwować, ponieważ środki słu-
żące do konserwacji zwiększają stopień połysku, w związku z tym należałoby liczyć się z odbiciami 
światła.  Używać IRSA AQUA CLEANER 5000. 

  

Szybka naprawa: 
Uszkodzone miejsca powierzchni polakierowanej lakierem IRSA Bühnenlack WL należy zamalować 
przy pomocy pędzla lakierem IRSA Bühnenlack WL po wcześniejszym zeszlifowaniu. Warstwa napra-
wiana wyschnie po ok. 4 godzinach i powierzchnia może być znów użytkowana. 

Przechowywanie: 
Nie należy przechowywać i transportować w temp. poniżej 6°C ani przez dłuższy czas w temp. powy-
żej +30°C. W nie napoczętym, oryginalnym opakowaniu lakier może być przechowywany przez ok. 9 
miesięcy. Po otwarciu należy dobrze zamknąć opakowanie i zużyć w niedługim czasie. 

Chronić przed zimnem. 

Oznaczenie VOC od 2010: 2004/42/2 A (i) 140 g/l <87 g/l 
Wyjaśnienia: 
2004/42 = rok i numer dyrektywy UE  
/2 = załącznik 2 
A część A 
( ) podkategoria produktu  
---;--- g/l wartość graniczna w g/l 
< --- g/l aktualna wartość VOC 
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