RoAqua Strichlack
Informacje techniczne

Charakterystyka:

Lakier pigmentowy z efektem powłoki malowanej pędzlem, na bazie dyspersyjnej.
Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe
instrukcje.

Obszar zastosowania: RoAqua Strichlack służy do indywidualnego projektowania specjalnych powierzchni
meblowych. Ze względu na wysoką lepkość, materiał pozostaje na powierzchni,
pozostawiając efekt podobny do pociągnięć pędzlem. Nadają się do tego odpowiednio
przygotowane powierzchnie drewniane oraz płyty MDF, zagruntowane podkładem
izolacyjnym PUR-Isolierfüller, Isolierfüller Rapid lub podkładem wypełniającym HydRo
Füller 1K/2K oraz płyty MDF, polakierowane RoCryl Color. Wstępnie obrobione
powierzchnie muszą być suche, czyste i nadające się do obrabiania.
Aplikacja:

RoAqua Strichlack musi być starannie mieszany przed każdą aplikacją. Nakłada się
go pędzlem na szlifowaną powierzchnię. RoAqua Strichlack nakładać pędzlem
aż do uzyskania pożądanego efektu.
Prosimy używać tylko czystych, wolnych od rdzy narzędzi.

Rozcieńczalnik:

RoAqua Strichlack jest gotowy do aplikacji i w razie potrzeby można
go
rozcieńczać
wodą
lub
opóźniaczem
RoAqua
Strichlack-Verzögerer.
RoAqua Strichlack-Verzögerer spowalnia proces schnięcia i dlatego powinien być
stosowany na większych powierzchniach lub w wysokich temperaturach. Maks. Ilość
do dodania 10%. W przypadku większej ilości dodania konieczna jest konsultacja
z laboratorium. Poszczególne odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Wydajność:

ok. 100 ml/m² w zależności od oczekiwanego efektu i podłoża.

Czas schnięcia:

pyłosuchy: ok. 30 min. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)
gotowy do lakierownia: ok. 16 godz. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie urządzeń: Użyte narzędzia można czyścić wodą z kranu.
Przechowywanie:
Szczególne
wskazówki:

Przechowywać i transportować w suchym i chłodnym miejscu, ale nie poniżej +6°C.
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu RoAqua Strichlack może być przechowywany
przez 2 lata. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć i szybko zużyć.
Przed aplikacją należy koniecznie zapoznać się z kartami technicznymi użytych produktów
lub postępować zgodnie z instrukcjami obróbki płyt MDF.
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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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