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FP277V 

KOD HANDLOWY: FP277V 

NAZWA: PODKŁAD  POLIURETANOWY,  BEZBARWNY  DO  APLIKACJI   
W PIONIE 

OPIS: Podkład poliuretanowy bezbarwny do nakładania na pionowe 
elementy. Doskonale wypełnia i łatwo się szlifuje. 

PRZEZNACZENIE: Malowanie mebli, szczególnie krzeseł i elementów dekoracyjnych z 
drewna i materiałów drewnopochodnych. 

PODŁOŻE: Drewno lub okleiny naturalne po dokładnym szlifowaniu i odpyleniu. 

UTWARDZACZ: C265 lub C266 w ilości 50% wagowych. W przypadku, jeżeli wymagana 
jest podwyższona odporność na żółknięcie lub większa elastyczność 
podkładu, należy zastosować C376A, również w ilości 50% 

ROZCIEŃCZALNIK: D1010 lub D1015 (latem, w temperaturze powyżej 25ºC) w ilości  
15 –30%. 

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI: ok. 2 h w 20ºC rozcieńczonej D1010 w ilości 20%. 

SPOSÓB APLIKACJI: Natrysk pistoletem kubkowym, airmix, airless lub elektrostatycznie. 

NANIESIENIE: 180 – 200 g/m2 na jedną warstwę 

ILOŚĆ WARSTW: 1 –  3 nakładane w odstępie 2 – 3 h ze szlifowaniem.  

UWAGA: Należy unikać nakładania większej ilości warstw niż 3, szczególnie na 
ciemne lub barwione gatunki drewna, ponieważ powłoka może utracić 
przeźroczystość lub spowodować zmianę koloru. 

STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: − pyłosuchość: po 5 – 10 min.  
− na dotyk: po 30 – 40 min.  
− do szlifowania:  po minimum 2 h 
− całkowity::  po 4 – 6 h 

WYKOŃCZENIE: Do wykańczania powierzchni można stosować lakiery nawierzchniowe 
poliuretanowe, nitrocelulozowe, wodorozcieńczalne lub akrylowe 
nakładając na szlifowany podkład po co najmniej 3 – 4 h, szczególnie 
w przypadku wysokich połysków. 

PRZYKŁADOWY CYKL: 
(bejcowane krzesła bukowe) 

− barwienie drewna bejcą z serii IN poprzez zanurzanie; 
− suszenie przez 6-8 h w temperaturze 20oC i wilg. powietrza 60%; 
− lekkie szlifowanie mechaniczne; 
− nanoszenie elektrostatyczne jednej warstwy FP277V+C266+20% D1010, 

w  ilości 100-140 g/m2; 
− po 2 h suszenia ręczne szlifowanie papierem o ziarnistości 280-320; 
− nanoszenie lakieru nawierzchniowego poliuretanowego serii OP, np. 

OP383+C266+20%D1010 w  ilości 100-120 g/m2. 
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FP277V 

PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu,  
w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.  

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: − postać żółta opalizująca ciecz  
− zawartość substancji nielotnych 45 ± 2 
− gęstość w 20ºC 0,97 ± 0,05 g/ml 
− czas wypływu z KF4 w 20ºC 90 ± 18 s 
− przydatność do użycia  12 miesięcy  

w 20ºC i szczelnie zamkniętym pojemniku  

UWAGA: Lepkość (czas wypływu) określona powyżej odnosi się do kontroli jakości 
produktu po wyprodukowaniu. Odstępstwa od ww. wartości mogą być 
spowodowane czasem i warunkami przechowywania. 

 
 
 
Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą 
najlepszą i aktualną wiedzę.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. 
Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.ica.pl. 


