
FOBOS® 
Z-LAK

Chroni przed ogniem 
(do zastosowań zewnętrznych)

LUVENA S.A.
ul. Romana Maya 1 
62-030 Luboń

 
tel.: (+48) 509 809 409 

e-mail: kontakt@impregnatyfobos.pl

LUVENA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303985
Kapitał zakładowy: 499 214,21 PLN wpłacony w całości. Rejestr BDO nr: 000007005.

• niezapalność drewna

• ochrona przed biokorozją

• zawiera inhibitor korozji

  klasa nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewnianych elewacji

  klasa niezapalności dla pokryć dachowych z gontów Broof {t1}

 łatwość użycia

  konsystencja dostosowana do gładkich powierzchni

 ZASTOSOWANIE
  przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów 

konstrukcyjnych oraz wykończeniowych  znajdujących 
się na zewnątrz budynków

  w szczególności do zabezpieczania elewacji drewnianych, 
drewnianych podbitek oraz układów dachowych 
wykonanych z gontów

  do użytku powszechnego (smarowanie, natrysk)

 NORMA ZUŻYCIA PREPARATU
  Stosować w ilości 0,29 litra wyrobu / m2 powierzchni 

drewna.

 Wydajność:

 5 litrów FOBOS® Z-LAK -  17,5 m2 powierzchni   
 drewna.

IMPREGNACJA. 
FOBOS® Z-LAK  jest oferowany jako bezbarwny środek gotowy 
do użycia. Nie należy go rozcieńczać. Przed zastosowaniem 
należy go bardzo dokładnie wymieszać. Środek może być 
produkowany z dodatkiem pigmentów koloryzujących.

Impregnację ogniochronną FOBOS® Z-LAK  można prowadzić 
metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, 
wałkiem lub natrysk. 

Zabieg należy powtarzać 2 lub 3-krotnie aż do naniesienia  
ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia.  Odstępy czasowe 
między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności 

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA
Trwałość zabezpieczenia wykonanego lakierem 
ogniochronnym FOBOS® Z-LAK w warunkach 
zewnętrznych wynosi 5 lat. Uszkodzenie 
zaimpregnowanej powierzchni powoduje konieczność 
uzupełnienia impregnacji.

drewna, czy warunków otoczenia. W temperaturze około 20°C 
drugą warstwę można nakładać po 5-6 godzinach, trzecią po 
całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw. Środek należy 
stosować w temperaturze powietrza powyżej 10°C

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod 
silnym strumieniem wody.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje 
dotyczące produktu.

• niezapalność drewna

• odporny na warunki zewnętrzne

• 5 lat trwałości zabezpieczenia


