
 

 

 

AKRYBET FINISH S                              

Powłoka wykończeniowa 

 

OPIS PRODUKTU 

AKRYBET FINISH S to lakier poliuretanowy utwardzany 

wilgocią z powietrza. Produkt tworzy wysokiej jakości 

powłoki wykończeniowe nadając posadzce betonowej i 

posadzce wymalowanej farbą AKRYBET B30 POSADZKA 

wysokie walory dekoracyjne. Powłoka wykończeniowa 

nadaje delikatny połysk, jest odporna na zabrudzenia, jest całkowicie transparentna, podkreśla kolor 

betonu oraz kolorystykę farby AKRYBET B30 POSADZKA. Produkt znacznie ułatwia utrzymanie posadzki w  

czystości, można ją zmywać wodą z dodatkiem specjalnie do tego celu dobranych detergentów. 

Miejsca mocno zabrudzone a nawet ślady po oponach są łatwe do usunięcia  

i mogą być usuwane stężonymi preparatami do usuwania mocnych zabrudzeń.  

Podłoża betonowe wymalowane farbą AKRYBET B30 POSADZKA zabezpieczone lakierem AKRYBET 

FINISH S są odporne na oleje, smary, benzyny. 

 

ZASTOSOWANIE  

AKRYBET  FINISH S to przeznaczony jest do wykończeń przemysłowych posadzek betonowych oraz 

posadzek betonowych wymalowanych farbą AKRYBET B30 POSADZKA.  Zalecany jest do stosowania w 

pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, garażach, piwnicach, oraz na tarasach i balkonach. 

Powłoki AKRYBET FINISH S  mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Posadzki betonowe o odpowiednim stopniu gładkości powinny być sezonowane co najmniej 28 

dni. Nie należy malować posadzek cementowych jeżeli nie są w pełni wysezonowane i wysuszone. 

Wilgotność podłoża betonowego powinna wynosić około 4%.  

Posadzkę przez malowaniem należy bardzo dokładnie wysuszyć i odpylić.  

Posadzki betonowe wymalowane farbą AKRYBET B30 POSADZKA zaleca się dodatkowo 

zabezpieczać powłoką wykończeniową AKRYBET FINISH S po co najmniej 3 dobach od 

wymalowania ostatniej warstwy przy temperaturze powietrza i podłoża 20 st. C. Przy niższych 

temperaturach czas sezonowania należy wydłużyć. 

 



 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Lakieru AKRYBET FINISH S nie należy rozcieńczać, przed malowaniem dokładnie wymieszać. Lakier 

wykończeniowy do posadzek betonowych należy nakładać wałkiem lub pędzlem rozprowadzając 

na jednakową grubość. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze podłoża, otoczenia i 

wyrobu w zakresie od +10 do +30oC. 

Wykonywanie prac w obniżonej temperaturze wydłuża czas schnięcia powłoki farby. Wilgotność 

powietrza w czasie malowania  powinna wynosić co najmniej 50 %. W przypadku niskich wilgotności 

powietrze należy nawilżać. 

Podczas prac malarskich i do czasu minimum 12 h od ich zakończenia chronić powłokę przed opadami 

atmosferycznymi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.  

DODATKOWE INFORMACJE 

Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć rozcieńczalnikiem AKRYBET 

ROZCIEŃCZALNIK. 

AKRYBET FINISH S jest wrażliwy na wodę i wilgoć z powietrza.  

Po otwarciu produkt zużyć w ciągu 7 dni. 

Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych 

zaleceń. 

 

DANE TECHNICZNE 

Sposób nanoszenia pędzel, wałek 

Temperatura pracy temperatura wyrobu, podłoża i powietrza + 

10o C- +30 o C 

Ilość warstw 1- 2  

Schnięcie minimum 24 godziny * 

Nanoszenie kolejnej warstwy minimum 12 godzin* 

Gęstość 1,00 g/cm3 

Lepkość KW 4 25 sek. 

Rozcieńczalnik Nie zaleca się 

Czyszczenie narzędzi AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK 

Rozcieńczalnik Nitro 

Wydajność w zależności od chłonności podłoża do 12 m2 /1 l przy jednokrotnym malowaniu 

* przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20oC i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%. 

 

 

 



 

 

KOLORYSTYKA 

Bezbarwny 

 

SKŁADOWANIE 

18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

suchym, chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +35°C. 

 

INFORMACJE LOGISTYCZNE 

Pojemność opakowania 

jednostkowego 

Ilość sztuk w opakowaniu 

zbiorczym 

Ilość opakowań na 

palecie 
Waga pełnej palety 

5 l - 96  

1 l 6 480  

 

BHP I P POŻ. 

Produkt zawiera Diizocyjanian toluenu (mieszanina izomerów)4,4’-metylenodifenylo diizocyjania 
 
 

 

 

Hasło ostrzegawcze:    NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H226 Łatwopalna ciecz i pary 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności  
P102 Chronić przed dziećmi. 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. 
Palenie wzbronione. 
P260 Nie wdychać pyłu/oparów/mgły/par/sprayu. 
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy 
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody  
z mydłem 
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do  odpoczynku w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie 
P305 + P351 +P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
P370 + P378 W przypadku pożaru użyć do gaszenia dwutlenku węgla, proszków gaśniczych.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 15.05.2015 

Informacje zawarte  w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie 

są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. 

Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien 

upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych 

materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz 

doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 

odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność. 


