
SyStemy lakiernicze DO Okien  
i DrzWi zeWnĘtrznycH

Pinjalac HB 30 



Trwałe wykończenie 
powierzchni 
narażonych 
na codzienne 
działanie czynników 
atmosferycznych

Pinjalac HB 30 zapewnia doskonałą 
ochronę przed przenikaniem wody 
(produkt testowany zgodnie z normą  
EN 927-1). Tworzy transparentną 
powłokę, która wzmacnia naturalne 
piękno drewna. Pinjalac HB 30 można 
zabarwić na dowolny kolor. Jest również 
wysoce tiksotropowy, co pozwala na 
nałożenie grubej warstwy wyrobu bez 
ryzyka zacieków.

Dzięki temu, iż Pinjalac HB 30 jest 
wysoce wydajny i szybkoschnący, jego 
zastosowanie umożliwia w krótkim 
czasie na sztaplowanie pomalowanych 
elementów w stosy, co z kolei przyspiesza 
proces aplikacji i poprawia wydajność 
produkcji.

Wyjątkowa 
trwałość  
i efektowne 
wykończenie

PinJalac HB 30 tO WODOODPOrne 
SyStemy lakiernicze, ktÓre 
SĄ StWOrzOne DO OcHrOny 
zeWnĘtrznycH POWierzcHni 
DreWnianycH, takicH Jak ramy 
Okienne i DrzWi. 

nazWa PrOceSu PrODukt metODa aPlikacJi GruBOść mOkreJ WarStWy

1x Impregnacja Pinja Wood Stain Zanurzenie, natrysk, pędzel, 
szczotkowanie mechaniczne

60 - 80 µm

1x Lakierowanie 
1x Lakierowanie

Pinjalac HB 30 
Pinjalac HB 30

Natrysk 
Natrysk

120 - 150 µm 
120 - 150 µm

WW90  

tyPOWe SyStemy malarSkie

nazWa PrOceSu PrODukt metODa aPlikacJi GruBOść mOkreJ WarStWy

1x Impregnacja 
1x Podkładowanie

Pinja Wood Stain 
Pinjalac Solid Dipp

Zanurzanie, flow coating 
Zanurzanie, flow coating

60 - 80 µm 
80 - 100 µm

1x Lakierowanie 
1x Lakierowanie

Pinjalac HB 30 
Pinjalac HB 30

Natrysk 
Natrysk

120 - 150 µm 
120 - 150 µm

WW91
Zalecany do gatunków drewna z otwartymi porami (np. akacja, dąb, meranti).

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania znajdują się w karcie technicznej produktu.
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