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OPIS Lakier dekoracyjny do efektów Cameleo. Idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji produktów. 

KOLOR Mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny/transparentny. 

SPOSÓB BARWIENIA Możliwość barwienia pigmentami Cameleo. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym efektem dekoracyjnym Cameleo. 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

Wymieszać ręcznie. Aby uzyskać efekt wybarwienia impregnatu, należy dodać pigment Cameleo i ponownie 
wymieszać dokładnie w celu ujednolicenia koloru impregnatu. W przypadku pracy na płaszczyznach 
większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości 
opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. 

APLIKACJA 
Wałek z mikrofibry, pędzel, gąbka poliestrowa. Impregnat należy nanieść na wcześniej przygotowaną 
powierzchnię dekoracyjną Cameleo. 

INFORMACJE TECHNICZNE  

Rozcieńczalnik: Woda 

Ciężar właściwy: 1.01 g/ml 

Wydajność przy impregnacji do: 0.115 l/m2 

Wydajność przy powierzchniowym 
barwieniu: 

25 ml/m2 

Wydajność praktyczna: 
Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału 
podczas aplikacji. 

pH: ok. 8.2 

CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU W temperaturze 20ºC, przy wilgotności powietrza 50%. 

Suchy w dotyku: Po 4 godzinach od nałożenia 

Utwardzenie: Po 7 dniach od nałożenia 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI Ciepła woda z mydłem. 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 
POWIERZCHNI 

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. 
Czyścić wodą z mydłem. 

WARUNKI NAKŁADANIA 
Temperatura nakładania +10ºC – +30ºC. Minimalna temperatura podłoża: +10ºC. Maksymalna temperatura 
podłoża: +30ºC. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%. 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5oC – +25oC. Produkt wrażliwy na 
mróz. Chronić przed światłem słonecznym. 
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data 
produkcji na opakowaniu). 

OPAKOWANIA 0.8 l, 2.4 l, 10.4 l 

ATESTY/NORMY PN-C-81753 rodzaj B 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji 
(Mieszaniny) Chemicznej. 

VOC 14.2 g/l 

VOC kategoria A/g 

VOC limit 30 g/l 

UWAGI 

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na 
płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest 
wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. 
Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są 
od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności 
pozostałych kolorów w otoczeniu. 
Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą 
stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i 
ewentualnych praw osób trzecich. 
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GWARANCJA 

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, ze produkty Cameleo mają jakość handlowa 
zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że 
są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli 
nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej 
gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu 
kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu 
produktu. 

DATA AKTUALIZACJI 28-02-2022 

 


