
 

 

RoCryl HS Color 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka:  Wysokiej jakości, szybkoschnący dwuskładnikowy barwny lakier, na bazie żywicy                          

poliakrylowej, o bardzo doskonałej odporności na światło i sile wypełniania, jak i dużej 
zawartości ciał stałych.  

                                        System mieszania RoCryl HS Color składa się z bezbarwnego lakieru bazowego                     
i łącznie z 17 odcieni bazowych. Maksymalna ilość dodatku odcieni bazowych nie może 
przekraczać 25% lakieru bazowego.  

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

 
Obszar zastosowania: Nadaje się do wysokiej jakości, kolorowego wykończenia drewna do produkcji drzwi, mebli 

kuchennych, biurowych, szkolnych i domowych; do hoteli i restauracji, w celu poprawy                        
wytrzymałości powierzchni. Przeznaczony jest również do lakierowania drzwi wejściowych 
(patrz odpowiednia propozycja aplikacji), jak i kolorowego lakierowania podłoży szklanych. 

 Za pomocą RoCryl Color ringfest uzyskuje się powierzchnie zamkniętoporowe, o wysokim 
stopniu wypełnienia. 

 
Podłoże:  Płyty MDF lakierowane wypełniaczem Isolierfüller Rapid, z folią lub bez folii podkładowej. 

Lakierowane podłoże musi być suche, czyste, nośne i wolne od pyłu szlifierskiego, bez 
oleju, smaru i innych pozostałości, które mają działanie oddzielające. 

Składniki  
utwardzające: Utwardzacz DuoCryl Härter lub DuoCryl Härter szybki. 
 Jeśli wymagane jest lakierowanie bezpośrednio na szkle, wymagane jest połączenie                          

z utwardzaczem do szkła RoCryl Glashärter 
  
Stosunek mieszania:  3 części lakieru : 1 części utwardzacza wagowo lub objętościowo 
 + 10 % rozcieńczalnika DD-Verdünnung Nr 20 lub DD-Verdünnung Nr 25 
Czas przydatności 
do użycia:  2-3 godziny w 20°C/65% względnej wilgotności powietrza. 
 Uwaga: W przypadku przekroczenia czasu przydatności do użycia mogą wystąpić wady 

powierzchniowe. W wyższych temperaturach materiału i otoczenia czas przydatności                 
do użycia ulega skróceniu. 

 
Aplikacja: RoCryl HS Color aplikuje się przez natrysk (pistolet z kubkiem, Airless, Airmix). 
 
 Metoda natrysku: 

 
Ciśnienie natrysku: 
Ciśnienie  
powietrza:  
Wielkość dyszy: 
Lepkość natrysku: 
 

Airless 
 

120 - 150 bar 
---- 

 
0,22 - 0,28 mm 

ok. 17 - 25 s/4 mm 

Airmix 
 

60 - 80 bar 
1,5 - 2,0 bar 

 
0,22 - 0,28 mm 

ok. 17 - 25 s/4 mm 

Pistolet z kubkiem 
 

---- 
1,8 - 3,5 bar 

 
1,6 - 2,2 mm 

ok. 17 - 25 s/4 mm 

W zależności od zastosowanego urządzenia natryskowego możliwe są różnice                            
w zakresie ciśnienia natrysku, ciśnienia powietrza i wielkości dyszy.  
Przy aplikacji za pomocą Airmix/Airless, w zależności od typu zastosowanego urządzenia 
zaleca się dodanie 5-15% dodatku Rosner Airless-Zusatz II. W przypadku tworzenia                 
powierzchni o wysokim połysku przy użyciu Airmix/Airless, do rozcieńczania mieszanki                     
lakieru i utwardzacza należy używać wyłącznie rozcieńczalnika DD-Verdünnung Nr 25. 

 
Prosimy odwrócić kartkę! 
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Temperatura aplikacji nie powinna spaść poniżej +18°C; dotyczy to również lakierniczego. 
Świeże powierzchnie lakiernicze muszą być chronione przed kurzem, mgiełką lakierniczą                     
i przeciągami. Nie nadaje się do walcowania, aplikacji pędzlem i polewania.  
 

 Rozcieńczalnik: W zależności od metody aplikacji oraz wymagań, można rozcieńczać do 20%                                
rozcieńczalnikiem DD-Verdünnung Nr 20. Jako opóźniacz schnięcia zastosować                           
DD-Verdünnung Nr 25.  
Do wykonania powierzchni o wysokim połysku, zalecamy stosowanie wyłącznie                         
rozcieńczalnika DD-Verdünnung Nr 25, którego również można dodać do 20 %.  

 
Wydajność: Ilość do nałożenia: ok. 100-120 ml/m². 
 ok. 8-10 m²/l na warstwę (w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji). 
 
Czas schnięcia: W zależności od rodzaju aplikacji i ilości do nałożenia w temperaturze pokojowej (20°C/65% 

względnej wilgotności powietrza):  
 - pyłosuchy po ok. 10 min. 

- odporny na dotyk po ok. 2 godzinach.  
- gotowy do szlifowania i lakierowania po ok. 3 godzinach. 
- gotowy do polerowania po ok. 16 godzinach. 

 
Stopień połysku:  Wysoki połysk, 45 = mat 
 
Gruntowanie  
i lakierowanie:  RoCryl HS Color jest używany jako podkład i jako lakier nawierzchniowy. Jako podkład 

nadaje się Isolierfüller Rapid. 
 
Czyszczenie urządzeń: Zmywacz Waschlöser Nr 52 i zmywacz do pędzli i urządzeń PUG Pinsel- u. 

Gerätereiniger. 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu RoCryl HS Color może być przechowywany 3 lata, 

składnik utwardzający 2 lata. 
Szczególne  
wskazówki: Zastosowanie utwardzacza DuoCryl Härter szybkiego przyspiesza schnięcie i utwardzanie 

warstw lakieru i jest zalecane w przypadku konieczności szybkiego układania na sobie                     
lakierowanych obiektów. Jednakże odporność powierzchni na światło jest mniejsza                          
niż w przypadku połączenia z utwardzaczem DuoCryl Härter, który nie powoduje żadnych 
zmian odcienia, spowodowanych światłem, szczególnie w przypadku odcieni bieli.                            
Za pomocą tego produktu możliwe jest mieszanie odcieni noeonowych, które mogą być                  
następnie aplikowane jednowarstwowo. Prosimy zapoznać się z kartą techniczną „Rosner 
odcienie neonowe". 

 
 Nawet jeśli elementy lakierowane RoCryl HS Color po krótkim czasie są już suche                      

i nadają się do układania na sobie, wymagana odporność chemiczna i mechaniczna jest 
osiągana dopiero po czasie utwardzania przez 5-7 dni (20°C/65% względnej wilgotności 
powietrza). 

 
Do zastosowań zgodnych z wymogami Decopaint, RoCryl HS Color może być używany                         
razem z utwardzaczem DuoCryl Härter, DuoCryl Härter szybki lub utwardzaczem do 
szkła RoCryl Glashärter i rozcieńczalnikiem DD-Verdünnung Nr 20 lub DD-Verdünnung 
Nr 25 (ilość dodania 10%) (Kat. A/j: 500 g/l; LZO w formie aplikacji < 500 g/l). 

Następna strona! 
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 Sprawdzony wg: 
   DIN 68861-1  (Odporność powierzchni mebli: Odporność chemiczna): klasa 1B  

DIN 4102-1 próba ogniowa materiału budowlanego - wzorzec odniesienia klasa B1): Płyty 
wiórowe - również fornirowane - o właściwościach odporności na ogień DIN 4102-B1                                
(w połączeniu z utwardzaczem DuoCryl Härter). 

 
W przypadku lakierowania szkła, połączenia konstrukcyjne, takie jak np. miejsca klejone,                          
przeprowadzać wyłącznie na stronie szkła niepolakierowanego. Nie udziela się gwarancji              
na właściwości statyczne.  
 

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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