
 

 

Ausgleich-Lösung (Egalisator) 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka:  Roztwór składnika aktywnego w czystym węglowodorze benzynowym. Ausgleich-Lösung 

jest cieczą o bardzo niskiej lepkości, bezbarwną i klarowną.  
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                        
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Ausgleich-Lösung w dużym stopniu kompensuje różnice kolorystyczne,                                     

które przy bejcowaniu występują na drewnie wełniastym i skręconym lub w przypadku                     
odpadających oklein. Został opracowany do bejc woskowych Rosner Wachsbeizen                   
i jest do nich dopasowany. 

 
Podłoże:  Drewno z drzew iglastych, suche, bez żywicy, heblowane i szlifowane, ale również                      

strukturalne. Podłoże musi być czyste i nadające się do obróbki. 
 
Aplikacja:  Ausgleich-Lösung nanosi się natryskowo lub pędzlem.  
 
Rozcieńczalnik:  Ausgleich-Lösung jest gotowy do aplikacji i nie może być rozcieńczany. 
 
Wydajność:   Ilość do nałożenia: ok. 60 ml/m²  
 ok. 16 m²/l (w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji). 
 
Czas schnięcia:  W zależności od rodzaju aplikacji i ilości nałożenia w temperaturze pokojowej (20°C/65% 

względnej wilgotności powietrza):  
ok. 30 min.  

  Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. 
 
Lakierowanie:   Bejce woskowe Rosner Wachsbeize 
 
Czyszczenie  
urządzeń:   Zmywacz do pędzli i urządzeń Pinsel- u. Gerätereiniger (PUG) lub Zmywacz Waschlöser 

Nr 52. 
 
Przechowywanie:  W oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany przez min. 3 lata. 
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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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