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Niniejsza karta jest tłumaczeniem kart producenta – ICA S.p.a., Włochy z dodatkowymi informacjami 
Nr karty: 13188 Wersja: 1 (ang.) Data utworzenia: 21.09.2010 Data weryfikacji: 03.12.2010 
Nr karty: 13190 Wersja: 1 (ang.) Data utworzenia: 21.09.2010 Data weryfikacji: 03.12.2010 
Nr karty: 13391 Wersja: 1 (ang.) Data utworzenia: 21.09.2010 Data weryfikacji: 02.03.2011 

 

OP446G.. 

KODY HANDLOWE: OP446G20,  OP446G35,  OP446G65 

NAZWA: LAKIER NAWIERZCHNIOWY POLIURETANOWY, BEZBARWNY,  DO   
BLATÓW,  O RÓŻNYM  STOPNIU  POŁYSKU  

OPIS: Lakier nawierzchniowy poliuretanowy o wysokiej twardości i 
odporności na zarysowania, którą osiąga po 24-36 h od aplikacji i 
suszenia w temperaturze otoczenia.  
Ponadto, charakteryzuje się dobrą rozlewnością i równomiernym 
matem (dotyczy głównie OP446G20 i OP446G35).  

PRZEZNACZENIE: Wykańczanie blatów stołów, mebli i innych elementów drewnianych 
przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. 

PODŁOŻE: Drewno, okleina naturalna pokryte podkładami akrylowymi, 
poliuretanowymi lub poliestrowymi.  

UTWARDZACZ: C376A w ilości 80%. 
UWAGA: Pomimo zastosowania ww. katalizatora, powłoka wykazuje słabą 

odporność na żółknięcie. 

ROZCIEŃCZALNIK: D1010 lub D1015 (latem, w temperaturze powyżej 25ºC) w ilości 10-
30%, w zależności od sposobu aplikacji. 

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI: powyżej 3 h w 20oC 

SPOSÓB APLIKACJI: Natrysk lub polewarka. 

UWAGA: Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać tak, aby na dnie 
nie pozostał żaden osad. 

NANIESIENIE: 110 - 140 g/m2 

ILOŚĆ WARSTW: 1 lub 2 nakładane po 1-2 h 

STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: − pyłosuchość: po 20 min. 
− na dotyk: po 25-30 min. 
− całkowita: po 90-100 min. 
− do składowania w pionie: po 100 min (suszenie w temp. 40oC) 

WARUNKI 
MAGAZYNOWANIA: Produkt przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
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OP446G.. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:  G20, G35 G65 
− postać ciecz opalizująca 
− zawartość substancji nielotnych (%) 32 ± 2  
− gęstość w 20ºC (g/ml) 0,95±0,05 0,96±0,05  
− czas wypływu z KF2 w 20ºC (s) 50 ± 5  45 ± 5  
− czas wypływu z KF4 w 20ºC (s) 25 ± 5  18 ± 3 
− 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. 

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI: − połysk (gloss) pod kątem 60° OP446G20  20 ± 3 
 OP446G35 35 ± 3 
 OP446G65 65 ± 5 
− twardość ołówkowa HB – H wg ASTM D3363 

 

 

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. 


