
 

                                                                                      

                              STULATKA                              

                                     Pokost naturalny                             1.0 
  
     
Symbol:            PKWiU: 20.30.22.0-10-0001-XX;   KTM: 1312-219-10100-7XX 

Kolorystyka:     bezbarwny 

Norma:             PN-EN ISO 150: 2008 

Przeznaczenie: Pokost to produkt naturalny, przyjazny dla środowiska, przeznaczony do 
impregnacji drewna i - novum na rynku - do ochrony drewna przed grzybami, pleśniami, 
glonami i insektami, dzięki dodatkowi specjalnego olejku egzotycznego. Zalecany jako 
podkład w zestawie z „Olejem naturalnym” do zabezpieczania obiektów drewnianych jak: 
domy letniskowe, altany, meble ogrodowe, parkany, więźby dachowe i inne konstrukcje 
drewniane, stolarka budowlana, rzeźby drewniane, balustrady, boazerie itp.   
♦ Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
♦ Do drewna szlifowanego i nieszlifowanego. 
♦ Zapobiega rozwojowi grzybów, pleśni i glonów. 
♦ Intensywnie penetruje strukturę drewna, pozwalając mu na swobodne „oddychanie”. 
♦ Ma właściwości hydrofobowe – świetnie zabezpiecza drewno przed szkodliwym wpływem 
wilgoci, światła i zmiennych czynników atmosferycznych.  
♦ Ogranicza rozsychanie, pękanie i zabrudzenie drewnianej powierzchni. 
♦ Tworzy eleganckie, jedwabisto półmatowe wykończenie drewna. 
♦ Podkreśla naturalny koloryt drewna i jego fakturę. 
♦ Przywraca szlachetne piękno powierzchni drewna postarzonej przez czas. 
 
Charakterystyka ogólna: Pokost wytwarzany jest wg tradycyjnej firmowej receptury na bazie 
naturalnego oleju. Zawiera szlachetny olejek z egzotycznego drzewa, stosowany od wieków 
w medycynie jako naturalny, bardzo silny i skuteczny antyseptyk i środek grzybobójczy. 
Pokost intensywnie penetruje strukturę drewna, zapewniając mu skuteczną ochronę przed 
wilgocią, światłem, promieniowaniem UV i czynnikami atmosferycznymi.  
           
Własności wyrobu:  
- gęstość wyrobu, g/cm3                                                                                    0,92 ÷ 0,94                      

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 ± 2 oC, s            20 ÷ 30                                   
- zawartość części lotnych, % wag., max                                                                 2  
- zawartość części nielotnych, % obj.                                                                     99 
- zuŜycie teoretyczne przy jednej warstwie, dm3/m2                                         0,05 ÷ 0,1* 
- zalecana ilość warstw                                                                                           1 ÷ 2* 
- temperatura zapłonu, oC, minimum                                                                    200                  
- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                                       24 
* zaleŜnie od chłonności drewna: drewno twarde (np. buk, dąb) jest mało chłonne i wystarczy    
 je pomalować raz, a drewno miękkie (np. sosna, jodła) jest bardzo chłonne i wymaga co 
najmniej 2-krotnego malowania. 
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Stosowanie:   

1. PodłoŜe: Powierzchnie drewniane powinny być czyste, suche, bez śladów tłustych i Ŝy-
wicznych plam. Miejsca zatłuszczone i zaŜywiczone naleŜy oczyścić rozcieńczalnikiem 
do wyrobów olejnych i ftalowych i osuszyć.  

     
2. Metody nakładania: pędzel, natrysk pneumatyczny (natrysk zalecany tylko przy duŜych  
       powierzchniach z materiałów łatwo nasiąkających). 
         
3. Przygotowanie wyrobu i malowanie: Przed uŜyciem pokost naleŜy dokładnie wymieszać. 

Nakładać pędzlem o miękkim włosiu w temp. od 10°C do 30°C, wcierając pokost wzdłuŜ 
słojów drewna, aŜ do jego nasycenia. Po wchłonięciu pokostu moŜna nałoŜyć drugą 
warstwę (zalecane przy drewnie miękkim, jak sosna, jodła, lipa etc.). Po godzinie 
ewentualny nadmiar pokostu zebrać szmatką lub gąbką. Pozostawić na 24 h do 
całkowitego wyschnięcia.       

     
      Rozcieńczalnik  do mycia narzędzi malarskich: Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych  

i ftalowych PKWiU: 20.30.22.0-02-0001-XX     KTM: 1318-121-12010-6XX 
       Warunki malowania:  
      - temperatura podłoŜa od 10 oC do 30 oC,                                                                                                                           
       - wilgotność względna powietrza najwyŜej 80 % (niska temperatura i wysoka wilgotność  

    powietrza wydłuŜają czas schnięcia),  
  - temperatura otoczenia: nie niŜsza niŜ 10 oC i nie wyŜsza niŜ 30 oC.  

Uwaga!  Zaleca się malować w pogodne dni. Nie malować w czasie deszczu i mgły. 

4.  Czas schnięcia zgodnie z normą PN-EN ISO 150: 2008: 

                       24 h w temp. od 15 °C do 20 °C 

             lub     15 h w temp. od 25 °C do 30 °C  

5. Kolejne warstwy: pokost zalecamy stosować w zestawie z „Olejem naturalnym” produkcji 
RAFIL S.A. 

 
Warunki BHP i P.PoŜ.: NaleŜy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poŜ. zawartych  
w Karcie Charakterystyki wyrobu. 
Przechowywanie, transport: Wyrób naleŜy przechowywać zgodnie z PN-C-81400: 1989  
w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych,  
z dala od źródeł ciepła, ognia i iskrzenia, w pomieszczeniach zamkniętych ze sprawnie 
działającą wentylacją, w temp. 5 ÷ 30°C. Transport zgodnie z w/w normą w opakowaniach 
producenta, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH. 
Dopuszczalna zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/e/FR): 400 g/L. 
Produkt zawiera max.: 5 g/L LZO.  
        
Podane powyŜej informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki 
aplikacyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowych zastosowań naleŜy 
skonsultować się z producentem lub przeprowadzić próbne wymalowanie we własnym 
zakresie. Niniejsza edycja karty technicznej uniewaŜnia wszystkie wcześniejsze jej wydania. 
 


