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Charakterystyka: Silnie skoncentrowane koncentraty barwiące na bazie surowców odnawialnych, do regulacji 

odcienia rozcieńczalnikowych wosków NaturExpert, wosków olejowych i olejów. Wolne 
od kobaltu i aromatów. 

 Nie są samozapalne! 
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                       

instrukcje. 
 
Obszar zastosowania: NaturExpert Tönkonzentrate nadają się do barwienia olejów NaturExpert Hartölen,              

Hartwachsölen i wosków Hartwachsen. Odpowiednie również do wszystkich olejów                          
do obszarów zewnętrznych NaturExpert Außenöle (Terrassenöl / Lärchenöl / Teaköl). 

 
Odcień: heban, biały, kasztanowiec, orzech, czerwony, żółty, niebieski 
 
Stosunek mieszania: Zalecana ilość dodania do 5% 
 Uwaga: Większa ilość dodania może wydłużyć czas schnięcia wosku/wosku                                

olejowego/oleju i pogorszyć właściwości ścierne. 
  
Aplikacja: NaturExpert Tönkonzentrate powinny być dodawane wagowo, tak aby możliwe było                   

dokładne dozowanie. Jeśli dodanie wagowo nie jest możliwe, można wykonać dodanie                   
objętościowo za pomocą pipety lub kubka pomiarowego. Aby ułatwić miksowanie, ilość                 
dodania powinna być jak najdokładniejsza i zostać zanotowana.  

 Należy używać tylko czystych narzędzi, ponieważ brud może zmienić odcień.  
 Uwaga: Nie stosować zbyt małych ilości preparatu, gdyż spowoduje to zmniejszenie                   

dokładności dozowania. 
 
Czyszczenie urządzeń:  Do czyszczenia narzędzi nadaje się rozcieńczalnik NaturExpert Ölverdünnung. 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu NaturExpert Tönkonzentrate mogą być                             

przechowywane 2 lata. Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed                    
mrozem miejscu.   

Szczególne  
wskazówki: NaturExpert Tönkonzentrate muszą być dokładnie mieszane przed każdą aplikacją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następna strona! 
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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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