
 

 

Patina 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Patina to roztwór barwników w rozcieńczalnikach organicznych i specjalny środek wiążący. 

Użyte barwniki mają dobrą odporność na światło.  
  Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                     

instrukcje. 
 
Obszar zastosowania: Do patynowania powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, np. mebli stylowych, 

naturalnych lub bejcowanych powierzchni drewnianych i profili, zagruntowanych lakierami 
1K i 2K oraz szlifowanych. 

 Jeśli Patina zostanie zastosowana na drewnie niezagruntowanym, może doprowadzić                   
to do powstania plam, ze względu na różne właściwości absorpcyjne drewna. Jeśli drewno                  
ma być bejcowane, wybór bejcy zależy od tego, jakie drewno ma zostać użyte. Odcień bejcy 
dopasowuje się do pożądanego, najjaśniejszego odcienia. 

 
Podłoże:   Zagruntowane lub lakierowane, szlifowane i czyste powierzchnie.  
  Podłoże musi nadawać się do obrabiania. Powierzchnie idealnie suche i czyste. 
 
Aplikacja:  Patina jest aplikowana przez natrysk. Do tego celu szczególnie nadają się specjalne                    

pistolety patynujące. Jednak możliwa jest również praca z normalnym pistoletem z kubkiem 
górnym. Ważne jest jednak, aby natrysk wykonywać małą dyszą (0,8-1,4 mm), ciśnieniem 
natrysku 2,0-3,5 bar w zależności od producenta urządzenia oraz z niskim przepływem 
materiału.  

 
Rozcieńczalnik:  Patina jest fabrycznie gotowy do aplikacji. W razie potrzeby, rozcieńczać rozcieńczalnikiem 

Verdünnung Nr 2. 
 
Wydajność:   ok. 10 m²/l w zależności od oczekiwanego efektu. 
 
Czas schnięcia:  ok. 15-25 min. w 20°C/65 % względnej wilgotności powietrza. 
  Po wyschnięciu nie wykonywać szlifowania międzyoperacyjnego. 
 
Lakierowanie:    Wszystkie lakiery 1K lub 2K naszej produkcji. W zależności od odcienia bejcy i rodzaju 

użytego drewna, zalecamy stosowanie lakierów z odpornością na światło, aby opóźnić 
zmiany odcienia, spowodowane działaniem światła. Zastosowanie materiału powlekającego 
zależy od przeznaczenia i obciążenia powierzchni. 

  
Czyszczenie urządzeń: Zmywacz Waschlöser Nr 52 lub PUG (zmywacz do pędzli i urządzeń PUG Pinsel-                         

u. Gerätereiniger) 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu Patina 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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