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Karta Praktycznego Stosowania 
 

Softfeel 2060  

aksamitnie miękki w dotyku, delikatnie matowy, wodorozcieńczalny, 
do wnętrz 

 
 

      

 
Zakres zastosowania 
  Do tworzenia przezroczystych wykończeń powierzchni lakierami 

akrylowymi i na bazie żywicy alkidowej wewnątrz. Również do 
stosowania na kaloryferach. Do tworzenia powłok na wyposażeniu 
sklepowym i targowym, w pomieszczeniach wystawowych, obiektach 
prywatnych oraz jako elementy dekoracyjne. 

 
Właściwości 
  - do stosowania wewnątrz 

- na bazie wody 
- innowacyjna technologia aktywacyjna 
- aksamitne wykończenie powierzchni 
- wytrzymały 
- odporny na ścieranie 
- odporny na sklejanie 
- szybkoschnący 
- odporny na żółknięcie 
- spełnia wymogi normy EN 71-3 w sprawie bezpieczeństwa zabawek 

i odporności na pot i ślinę 
- spełnia wymogi niemieckiej komisji zajmującej się oceną wpływu 

substancji budowlanych na zdrowie (AgBB) 
 
Opis produktu 
 Kolor 0100 transparentny 

 
Stopień połysku głęboki mat 

 
Produkt bazowy kopolimer uretanowy 

 
LZO Limit według dyrektywy UE dla tej kategorii produktów (kat. A/j): 140 g/l 

(2010) 
Ten produkt zawiera maks. 100 g/l LZO. 
 

Gęstość ok. 1,05 g/cm³ 
 

Opakowania 1 l 
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Stosowanie 
 Rozcieńczanie W razie potrzeby rozcieńczać wodą do maks. 5 %. 

 
Barwienie Nie barwić. 

 
Kompatybilność Nie mieszać z materiałami innego rodzaju. 

 
Aplikacja Softfeel 2060 można aplikować pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku 

AirCoat. W przypadku aplikacji wałkiem zaleca się użycie wałka z 
mikrofibry 1221, a następnie wygładzenie powierzchni za pomocą rolki 
lakierniczej Hydro 1288. Do malowania nadają się ponadto pędzle z 
włosiem syntetycznym, np. pierścieniowy pędzel do lakierów Uni-Plus 
1204. Po aplikacji produktu za pomocą pędzla lakierniczego w miejsca 
łączeń lub narożniki powierzchnię należy starannie wyrównać wałkiem. 
W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości materiału, np. w razie 
powstania zacieków lub zbierania się materiału na krawędziach, 
powstają zakłócenia w wykończeniu powierzchni w postaci „śladów 
odgazowywania”. Należy ich koniecznie unikać. Szczegółowe 
informacje na temat aplikacji metodą natrysku można znaleźć w 
poniższej tabeli „Dane dotyczące natrysku”. 
 

Wydajność Ok. 110-130 ml/m² na powłokę. 
Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym 
obiekcie. 
 

Temperatura aplikacji Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C. 
 

Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą i mydłem natychmiast po użyciu. 
 
Dane dotyczące natrysku 
 

System 
natrysku Dysza 

Kąt 
natrysk

u 

Dopływ/ilość 
powietrza 

Ciśnienie/ilość 
materiału Rozcieńczanie Natrysk 

krzyżowy 

AirCoat 1) 0,009 cala 40° 4,0 bary 
(powietrze) 80 barów nie rozcieńczać 1½ 

 

Dane w oparciu o temperaturę podłoża i otoczenia +20°C. 
1) Dane w oparciu o wykorzystanie dysz AirCoat 9/40 (niebieski kaptur). 
 
Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%) 
  Pyłosuchość po upływie ok. 2 godzinach. 

Możliwość pełnego obciążania po całkowitym wyschnięciu po ok. 7 
dniach. 
W przypadku niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza 
należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia. 

 
Przechowywanie 
  Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. 

Szczelnie zamykać napoczęte opakowania. Firma Brillux wyposaża 
Softfeel 2060 w aktywator. Produkt należy wykorzystać w ciągu 4 
tygodni od otrzymania dostawy. Nie poddawać obróbce po upływie tego 
terminu, ponieważ właściwości produktowe ulegają zmianie. 
Przestrzegać daty przydatności podanej na opakowaniu. Do utylizacji 
oddawać jedynie opakowania całkowicie opróżnione z resztek produktu. 
Płynne resztki materiału oddawać w punkcie zbiórki starych 
lakierów/farb. 
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Deklaracja 
 Wskazówka Nie wdychać mgiełki natryskowej. 

 
Kod produktu Nie dotyczy. 

Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki. 
 
Przebieg prac 
 Wstępne przygotowanie 

podłoża 
Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, wykazywać dobrą 
przyczepność, być nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych. 
Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i 
przyczepności. Nieuszkodzone powłoki lakierów dokładnie 
przeszlifować. Patrz także przepisy VOB (znormalizowane warunki 
zlecania i wykonywania robót budowlanych) część C, DIN 18363, 
ustęp 3. 

 
Przezroczysta powłoka na lakiery akrylowe oraz lakiery na bazie żywicy alkidowej 
 

Podłoża przezroczyste wykończenie 

nieuszkodzone, nośne 
powłoki lakieru akrylowego, 
wewnątrz 

np. do stosowania z lakierami Hydro PU 
takimi jak 
Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088, 
Hydro-PU-Spray Seidenmattlack 2188 i 
Hydro-PU-XSpray Seidenmattlack 2288 
 

Softfeel 2060 

nieuszkodzone, nośne 
powłoki z lakieru na bazie 
żywicy alkidowej, wewnątrz 

np. do stosowania z lakierami na bazie 
żywicy alkidowej, takimi jak 
Impredur Seidenmattlack 880, 
Metallic-Effektlack 670 

nieuszkodzone okładziny 
ścienne, 
np. strukturalne tapety z 
włókniny oraz Relief 3490 1) 

np. do stosowania z lakierami Hydro PU 
takimi jak 
Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 w połączeniu 
z Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 
lub 
Hydro-PU-Spray Filler 2120 w połączeniu z 
Hydro-PU-Spray Seidenmattlack 2188 4) 

nieuszkodzone okładziny 
ścienne z włókniny gładkiej, 
np. CreaGlas Glasvlies oraz 
Xtravlies 1725 1) 2) 3) 

 

1) Przy klejeniu przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania wykorzystywanych okładzin 
ściennych. 

2) W celu uzyskania bardzo gładkiego i jednolitego wykończenia przed aplikacją warstwy gruntującej można w 
razie potrzeby wygładzić powierzchnię za pomocą cienkiej warstwy farby Latexplastik ELF 904. 

3) Przed przystąpieniem do aplikacji kolejnych powłok gruntownie oszlifować powierzchnię za pomocą tarczy 
szlifierskiej STF RO/ETSC 125 Granat 1420, ziarnistość P 220, a następnie poddać ją dodatkowemu 
szorstkowaniu za pomocą nakładki szlifiersko-czyszczącej 3694. Gruntownie odkurzyć powierzchnie za 
pomocą ściereczki z mikrofibry. 

4) W przypadku zastosowań wielkopowierzchniowych, szczególnie na ścianach, zalecamy rozpylenie całej 
struktury systemu i przezroczystego wykończenia. 
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Wskazówki 
 Szlifowanie podłoża Zalecamy szlifowanie pośrednie między poszczególnymi etapami pracy. 

W przypadku aplikacji materiału metodą „lakier na lakier” konieczne jest 
wstępne oszlifowanie powierzchni. 
 

Powierzchnie sąsiadujące Na powierzchnie sąsiadujące nakładać jedynie materiał o tym samym 
numerze serii (z tej samej produkcji). 
 

Unikać kontaktu 
z plastyfikatorami 

Nie dopuścić do kontaktu powłoki lakieru z tworzywami sztucznymi 
zawierającymi plastyfikatory, np. profilami i substancjami 
uszczelniającymi. Stosować profile wolne od plastyfikatorów. 
 

Wytrzymałość i właściwości 
powierzchni 

Dodatkowa przezroczysta warstwa nawierzchniowa w postaci Softfeel 
2060 wpływa na oddziaływanie kolorów i stopień połysku powłoki 
lakieru. Czas użytkowania jest w dużym stopniu zależny od wybranego 
systemu, grubości warstwy oraz natężenia użytkowania. Obciążenia 
mechaniczne, np. ścieranie, mogą powodować zadrapania i żłobienia 
oraz inne wady optyczne. Ich intensywność i widoczność jest zależna 
również od wybranego koloru. 
 

Unikać kontaktu „lakier na 
lakier” 

Lakiery na bazie wody są termoplastyczne, dlatego też należy unikać 
kontaktu „lakier na lakier”, powstającego np. w wyniku układania 
elementów w stosy itp. 
 

Nie stosować w miejscach 
narażonych na działanie 

wilgoci 

Softfeel 2060 pęcznieje w kontakcie z wodą. Nie stosować w 
pomieszczeniach wilgotnych i narażonych na obciążenie wilgocią. 
Powstałe plamy z wilgoci znikają po całkowitym wyschnięciu. 
 

Podłogi w pomieszczeniach 
mieszkalnych 

Do powlekania parkietów, desek, podłóg drewnianych i in. w 
pomieszczeniach mieszkalnych stosować Parkettversiegelung 342, 
połysk lub Parkettversiegelung 344, jedwabisty mat. 
 

Czyszczenie i pielęgnacja Do czyszczenia powierzchni pokrytych lakierem należy stosować 
czystą, miękką ściereczkę, suchą lub wilgotną, bez środków 
szorujących, żrących lub zawierających rozpuszczalniki. Czyścić, nie 
stosując silnego nacisku (nie polerować powierzchni). Zaleca się 
wykonać czyszczenie próbne w mało widocznym miejscu. Czyścić 
jedynie powierzchnie po całkowitym wyschnięciu i związaniu materiału. 
Po wyczyszczeniu powierzchni wilgotną ściereczką narażać na 
obciążenie/używać dopiero po całkowitym wyschnięciu. 
 

Aplikacja kolejnych warstw W razie aplikacji kolejnych powłok z innych systemów lakierniczych 
zagruntować powierzchnię preparatem 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 lub 
2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375. 
 

Dalsze dane Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego 
stosowania poszczególnych produktów. 
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Uwaga 
  Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad 

rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. 
Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z 
uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej 
treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca 
nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym 
zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. 
Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 
Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej 
dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w 
internecie. 
 
Brillux Polska Sp. z o.o. 
ul. Bronowicka 20 
71-012 Szczecin 
POLSKA 
tel. +48 91 88157-00 
faks +48 91 88157-15 
info@brillux.pl 
www.brillux.pl 

 


