
 
  

 
 
 

                  Lakier poliwinylowy do celów specjalnych              12.2 
BF-4 

 

 
Symbol:                    PKWiU:  20.30.12.0-54-0099-XX 
                                      KTM:  1317-711-54990-2XX 
 

Kolorystyka:              czarny matowy   

 

Norma:                     ZN/RAFIL - 2808: 2004 
 
Przeznaczenie:   Do  ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, stalowych 

fosforanowanych i metalowych w tym sprzętu o specjalistycznym przeznaczeniu,  
w szczególności sprzętu wojskowego (np. elementy broni strzeleckiej i sportowej, jak 
lufy karabinowe, magazynki, etc.)  

           Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania przemysłowego zgodnie  
z Dyrektywą 1999/13/EC.  

 
Charakterystyka ogólna:  Lakier tworzy powłoki szybkoschnące, dobrze przyczepne do 

podłoŜa, bardzo elastyczne o duŜej odporności na ścieranie. Cechą charakterystyczną 
wyrobu jest odporność na szybkie zmiany temperatury. 

            

Własności wyrobu:                                                                            

- gęstość wyrobu, g/cm3, ok.                                                                           0,86 

    - lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 

                                         w temp. 20 ± 2 oC, s                                         15 ÷ 19   

- zawartość części lotnych, % wag.,                                                             87 

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                             9 

- grubość warstwy mokrej, µm                                                                   170                   

                                suchej, µm                                                                     15  

- zuŜycie teoretyczne przy grubości 15µm,  dm3 /m2                                     0,17 

- zalecana ilość warstw                                                                                1 ÷ 2                                                                                                                            

     - temperatura zapłonu , oC min.                                                                      8                       

     - okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                             12 
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Stosowanie:   
 
 1.  PodłoŜe: Stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1 lub 

stalowe fosforanowane. 
                          
2. Metody nakładania:  Natrysk pneumatyczny, pędzel, zanurzanie.  

3. Przygotowanie lakieru:  Wyrób gotowy do malowania. 

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: rozcieńczalnik do lakierów poliwinylowych            
PKWiU:  20.30.22.0-85-0001-XX,            KTM:  1318-157-99010-6XX 

 
4.  Warunki malowania:                                     

− temperatura podłoŜa nie niŜsza niŜ 5 oC i nie wyŜsza niŜ 30 oC, i o 3 oC wyŜsza od 
temperatury punktu rosy, 

− wilgotność względna powietrza najwyŜej 80 %,  
− temperatura otoczenia nie niŜsza niŜ 5 oC i nie wyŜsza niŜ 30 oC.  

5. Czas schnięcia: powłoki podsuszyć w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej   
           powietrza 60 ± 5 % przez 10 do 15 minut, po czym suszyć w temp. 145 - 175 oC   
           przez 1 godzinę do uzyskania 7 stopnia wyschnięcia.   

 

6.   Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp. 20 ± 2 oC    -    5 ÷ 10 min  

          Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji,  
         ilości warstw i grubości powłoki.   
 
Warunki BHP i P.PoŜ.:  Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu naleŜy przestrzegać 

zasad i przepisów  BHP i p. poŜ. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego. 

Przechowywanie, transport: Temperatura (-20)÷30°C, miejsca osłonięte przed opadami 
atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz połoŜone z dala od źródeł ciepła. 

Informacje dodatkowe:  
Produkt zawiera maksimum: 760 g/l LZO.  
 
         
 

      Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej.  
     W przypadku specjalnych zastosowań słuŜymy dodatkowymi informacjami. 

 

 


