
 

 

Aqua Kalkpaste 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Dyspersja białych pigmentów i żywic w mieszaninie woda/alkohol.  

   Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                           
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Aqua Kalkpaste służy do indywidualnego kształtowania wapnowanych powierzchni mebli. 

Ze względu na specjalne ustawienie, materiał przyczepia się do porów lub zagłębień                     
w drewnie. Nadaje się do tego odpowiednio przygotowane drewno gruboporowe z drzew       
liściastych lub strukturyzowane drewno z drzew iglastych. 

 
Podłoże:  Odpowiednie są powierzchnie drewniane bejcowane i zagruntowane. Aby zapobiec                           

wypływaniu garbników oraz plamom i uzyskać wyraźny efekt porów, zaleca się dwukrotne 
gruntowanie ze szlifowaniem międzyoperacyjnym P 220. Aby drewno pozostało                          
otwartoporowe, zaleca się rozcieńczyć podkład 10-20% rozcieńczalnika. Wstępnie                         
przygotowane powierzchnie muszą być suche, czyste i nadające się do obrabiania. 

 
Aplikacja:  Aqua Kalkpaste musi być starannie wymieszany przed każdą aplikacją. Nakłada się                   

go pędzlem, najpierw w poprzek, a następnie wzdłuż słojów lekko zeszlifowanej                      
powierzchni. Po wyschnięciu Aqua Kalkpaste, pożądany efekt uzyskuje się przez 
szlifowanie włókniną ścierną. Następnie aplikuje się kolejną warstwę lakieru. W razie 
potrzeby Aqua Kalkpaste może być rozpuszczona i usunięta wilgotną szmatką.  

  Prosimy używać tylko czystych, wolnych od rdzy narzędzi.  
 
Rozcieńczalnik:  Aqua Kalkpaste jest dostarczany w stanie gotowym do aplikacji i nie powinien być                         

rozcieńczany. 
 
Wydajność:  ok. 100 ml/m² w zależności od oczekiwanego efektu oraz rodzaju podłoża.  
 
Czas przydatności 
do użycia:  pyłosuchy: ok. 30 min. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)  

gotowy do lakierowania: ok. 3-4 godz. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)  
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. 

Gruntowanie 
I lakierowanie:   Seria DuoCryl, HydRo i lakiery 1K. 
   
Czyszczenie urządzeń: Urządzenia bezpośrednio po użyciu umyć wodą lub rozcieńczalnikiem Verdünnung Nr 10. 

Zaschnięty materiał może być usunięty rozcieńczalnikiem Verdünnung Nr 10 . 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu Aqua Kalkpaste może być przechowywany                        

min. 2 lata. Przechowywać w chłodnym, ale chronionym przed mrozem miejscu. Dobrze 
zamykać otwarte pojemniki. 

 
 
 

 
Prosimy odwrócić kartkę! 

 
 
 
 
 
 



 

 

Aqua Kalkpaste 
Informacje techniczne 

Uwagi prawne:   Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania 
produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy                     
i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych                  
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące                    
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania                       
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości                    
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach                       
udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner 
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.                   
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego                                  
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także                            
zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych                     
w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów                 
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), 
nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując 
nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych                          
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy                             
i płatności. 

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie. 
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