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Opis produktu  PYRO-SAFE Dekorlack SP 2 jest bezrozpuszczalnikową dyspersją 

wodną na bazie akrylowej. Lakier ochronny jest szybkoschnącą, odporną 

na ścieranie oraz niezmieniającą koloru pod wpływem światła farbą.  

Pod wpływem działania płomienia lakier ochronny wraz z farbą 

pęczniejącą PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 tworzy na 

powierzchni zabezpieczanej izolacyjną piankę chroniącą. 

 
Zastosowanie  PYRO-SAFE Dekorlack SP 2 stosuje się do ochrony farby pęczniejącej 

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 zabezpieczającej konstrukcje 

stalowe wewnątrz obiektów spełniając wymogi dla środowiska kategorii 

użyteczności Z2 zgodnie z EOTA TR 024. 

 
Właściwości  Kolor     biały, inne kolory wg. RAL możliwe 

Połysk    gładki, jedwabny 

Gęstość (+ 20° C)  1,05 – 1,35 g/cm³ 

Lepkość (+ 20° C)  2.500 – 4.500 mPas 

VOC-Zawartość   < 140 g/l 

 
Warunki aplikacji 
(min. + 5°C/< 85% wzgl. 
wilgotność powietrza) 

 Podłoże przed aplikacją lakieru musi być wolne od zanieczyszczeń. 
Przed aplikacją farbę należy dokładnie przemieszać. 
Aplikacja może odbywać się przy pomocy pędzla wałka lub metodą 
natryskową (Dysze: 0,013 – 0,017’’ = 0,33 – 0,43 mm) lub sprężone 
powietrze (Dysze: 1,5 – 2,0 mm).* 

Zużycie  zużycie grubość warstwy suchej** 

150 g/m² ok. 60 µm 

  *   przy podwyższonej lepkości, w celu polepszenia warunków aplikacji farbę można rozcieńczyć przez 

     dodatek do 10% wody. Przyrządy należy natychmiast po użyciu wyczyścić czystą wodą. 
**   należy doliczyć odpowiednie straty powstałe podczas aplikacji. 

 

Czyszczenie  Natychmiast wodą 
 

Czas schnięcia 
(+23°C / 65% ± 3% wzgl. 
wilgotności powietrza) 

 Nakładanie lakieru ochronnego PYRO-SAFE Dekorlack SP-2 na farbę 

pęczniejącą PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2, PYRO-SAFE 

FLAMMOPLAST KS 1 oraz PYRRO-SAFE FLAMMOTECT-A można 

rozpocząć najwcześniej po 5 dniach. 

 

sucha w dotyku dalsza obróbka sucha całkowicie 

min. 1 godz. min. 6 godz. min. 4 dni 

   
Opakowanie 
 

 12,5 kg PE-wiadra 
 

Bezpieczeństwo  PYRO-SAFE Dekorlack SP 2 nie jest zaliczany do materiałów 

niebezpiecznych zgodnie z GefStoffV oraz GGVS/ADR /magazynowanie 

oraz transport materiałów niebezpiecznych/. Bliższe dane znajdują się w 

Karcie Charakterystyki Substancji. 
 

Składowanie 
 

 Przechowywać w temp. (+ 5°C bis + 25°C). Chronić przed mrozem. 

Czasookres zużycia  18 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 

Dane techniczne mają na celu udzielenie informacji oraz pomoc podczas zastosowania produktu. Wszystkie dane zawarte w informacji technicznej oparte są na doświad-
czeniach i aktualnym stanie wiedzy oraz przeznaczone są do użycia w normalnych warunkach. Informacje odnośnie zastosowania produktu w szczególnych lub nietypo-
wych przypadkach można otrzymać w dziale technicznym przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, że jakość zastosowanego systemu w dużej mierze zależna jest od 
wykonawstwa nie można jednoznacznie przejąć właściwości produktu z powyższych danych. Przedsiębiorstwo gwarantuje podawane właściwości produktów zgodnie z 
warunkami określonymi w umowach sprzedaży. 
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