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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-Verano jest krzemianową powłoką laserun-
kową (lazur) nadającą drewnu szary odcień. Do stosowa-
nia na zewnątrz, na elementach drewnianych nie zacho-
wujących stabilności wymiarowej (w których dopuszczalne 
są swobodne odkształcenia np. deski elewacyjne moco-
wane na zakład, ogrodzenia, altany) lub zachowujących
ją w ograniczonym stopniu (w których dopuszczalne są 
częściowe odkształcenia np. konstrukcje ryglowe, deski 
elewacyjne mocowane na pióro i wpust). KEIM Lignosil-
-Verano imituje szarą, patynowaną powierzchnię, jaka 
powstaje w wyniku długoletniego procesu naturalne-
go starzenia drewna. Wyrównuje w ten sposób różnice 
optyczne, które mogą powstać wskutek nierównomierne-
go procesu wietrzenia eksponowanej powierzchni niepo-
krytego powłoką malarską drewna.

Uwaga:
Zgodnie z normą PN-EN 927 KEIM Lignosil-Verano nie 
jest stosowany do ochrony podłoża, lecz tylko do jego 
dekoracji.

2. ZASTOSOWANIE

Krzemianowa powłoka laserunkowa (lazur), nadająca 
drewnu szary odcień. Do stosowania na zewnętrznych 
elementach drewnianych, w których dopuszczalna jest 
dowolna lub częściowa zmiana wymiarowa. Preferowa-
ne deski nieszlifowane. Możliwe zastosowanie wewnątrz 
pomieszczeń.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – Imituje naturalną, szarą, patynowaną 
 powierzchnię drewna
 – Nie zawiera biocydów
 – Stabilność koloru i światłoodporność
 – Matowy, naturalny wygląd
 – Znakomita przyczepność do podłoża
 – Nie tworzy powłok błonotwórczych
 – Paroprzepuszczalny
 – Szczególnie ekonomiczny w użyciu
 – Nie jest blokerem
 – Szybkoschnący 

Dane techniczne:
 – Ciężar właściwy:  k. 1,1-1,2 g/cm³
 – Dyfuzyjnie równoważna  

 gr. warstwy powietrza:  Sd<0,02 m
  (PN-EN ISO 12572 WET-CUP)

 – Brak ochrony przed wodą wg. PN-EN 927 
  
Kolor:
Dostępne odcienie klasyczne i metaliczne.
Stosować wzornik kolorystyczny KEIM Lignosil-Verano.

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być wytrzymałe (nośne), suche (wil-
gotność drewna poniżej 18%, zgodnie z instrukcją BFS  
nr 18) i czyste - oczyszczone ze wszystkich luźnych  
elementów, kurzu, tłuszczu i innych substancji o działa-
niu separującym.

Nanoszenie:
KEIM Lignosil-Verano można nakładać, w zależności 
od pożądanego efektu optycznego, jako jedną lub jako 
dwie warstwy. W celu uzyskania większej przejrzystości 
powłoki i tym samym lepszej widoczności drewna KEIM 
Lignosil-Verano można rozcieńczać rozcieńczalnikiem 
Lignosil-Verano-DL. Nakładać pędzlem, wałkiem, apa-
ratem natryskowym (dysza 417, patrz karta techniczna 
KEIM Airless) lub metodą przemysłową. Uszkodzenia 
mechaniczne należy uzupełnić materiałem oryginal-
nym.

Uwaga:
Efekt kolorystyczny KEIM Lignosil-Verano jest zależny 
rodzaju drewna, właściwości podłoża oraz sposobu 
nanoszenia i należy ocenić wyłącznie poprzez nanie-
sienie warstw próbnych. Przy zastosowaniu produktów 
wodnych na drewnie mogą pojawić się przebarwienia. 
KEIM Lignosil-Verano może zastąpić drugą (wierzchnią) 
powłokę KEIM Lignosil-Color. Przy jednokrotnym nakła-
daniu powłoki KEIM Lignosil-Color zaleca się dwukrot-
ne nałożenie KEIM Lignosil-Verano.
 
Zużycie:
Przy jednokrotnym nakładaniu powłoki stosować  
ok. 0,1-0,2 l/m² KEIM Lignosil-Verano. Podana ilość  
jest wartością szacunkową. Dokładne wartości są za-
leżne od struktury, właściwości podłoża oraz sposobu 
nanoszenia i należy je ustalić wyłącznie poprzez nanie-
sienie warstw próbnych. 
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Warunki/temperatura nanoszenia: 
Temperatura powietrza i podłoża od + 5˚C. Stosować 
wyłącznie w suchych warunkach atmosferycznych. Nie 
nakładać w ostrym słońcu, na nagrzane przez słońce 
podłoża czy przy silnym wietrze. Powierzchnie świe-
żo pomalowane także chronić przed zbyt szybkim wy-
schnięciem, wiatrem, deszczem i silnymi promieniami 
słonecznymi.

Czas schnięcia:
Powłoka naniesiona przy temperaturze 23°C i względ-
nej wilgotności powietrza 50% po upływie ok. 4 h jest 
pyłosucha. W przypadku wyższej względnej wilgotności 
powietrza lub przy niższej temperaturze czas schnięcia 
może ulec wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi:
Przy użyciu wody. Narzędzia w czasie przerw w pracy 
trzymać w pojemniku z farbą lub w wodzie.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 1 L, 2,5 L, 5 Li 20 L. 

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłod-
nym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich,  
ok. 12 miesięcy.
Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasło-
necznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

Uwaga:
Drewno pokryte produktami systemu KEIM Lignosil na-
leży do klasy A II (stare drewno klejone, malowane, 
lakierowane, bez zawartości organicznych związków 
halogenowych w powłoce malarskiej i bez środków 
ochronnych do drewna).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, 
kamień naturalny, ceramikę, drewno itd.) odpowiednio 
chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź 
transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.
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