
 

 

Schellack Spritzwachs 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Schellack Spritzwachs jest biologicznym, nadającym się do natrysku środkiem                          

powlekającym do podstawowej i końcowej obróbki na bazie szelaku, oleju naturalnego                      
i wosku, w czystym alkoholu etylowym. Schellack Spritzwachs ma wyjątkowo łagodny                  
zapach i zapewnia równomierny, matowy wygląd natrysku, który jest optymalnie woskowy w 
dotyku oraz ma dobrą wodoodporność.   

 Nie jest samozapalny! 
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                    

instrukcje. 
 
Obszar zastosowania: Do drewna stosowanego we wnętrzach, jak: meble do pokojów, sypialni, pokojów                         

dziecięcych i paneli. Idealny także do lakierowania wnętrza szaf oraz zabawek. 
 
Podłoże: Drewno suche, czyste, bez żywicy. Szlifowanie papierem o granulacji 240-320, w 

zależności od rodzaju drewna. Należy dobrze oczyścić. Na chłonne gatunki drewna, takie                        
jak olcha, zaleca się jednokrotne lub dwukrotne nałożenie podkładu gruntującego.                          
W przypadku drewna twardego zalecane jest jednorazowe zagruntowanie, dlatego  wosk 
szelakowy Schellack Spritzwachs można rozcieńczać nawet do 30% rozcieńczalnikiem 
Verdünnung Nr 10. 

 
Aplikacja: Schellack Spritzwachs jest aplikowany przez natryskiwanie (pistolet z kubkiem, Airless, 

Airmix). 
 
 Metoda natrysku: 

 
   Ciśnienie natrysku: 

Ciśnienie  
powietrza:  
Wielkość dyszy: 
Lepkość aplikacji: 
 

Airless 
 

80 - 100 bar 
---- 

 
0,23 - 0,28 mm 

ok. 20s 4 mm DIN 

Airmix 
 

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

 
0,23 - 0,28 mm 

ok. 20s 4 mm DIN 

Pistolet z kubkiem 
 

---- 
2,0 - 2,5 bar 

 
1,7 - 2,0 mm 

ok. 20s 4 mm DIN 

 
 W zależności od zastosowanego urządzenia natryskowego możliwe są różnice                            

w zakresie ciśnienia natrysku, ciśnienia powietrza i wielkości dyszy.  
 Nie nadaje się do walcowania, malowania pędzlem i polewania. 
  
Rozcieńczalnik: Schellack Spritzwachs jest gotowy do aplikacji. W razie potrzeby rozcieńczać                                  

rozcieńczalnikiem Verdünnung Nr 10. 
 
Wydajność: Ilość do nałożenia: ok. 60-100 ml/m². 
 Ok. 10-16 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): 
- szlifowalny po ok. 30 min. 
- dający się układać na sobie po ok. 1 godzinie.  

 Suszenie wymuszone w kanale powietrza obiegowego jest możliwe w 40-50°C. 
  
 
 
 

Prosimy odwrócić kartkę! 



 

 

Schellack Spritzwachs 
Informacje techniczne 

 
Stopień połysku: 5 = głęboki mat 
 
Gruntowanie  
I lakierowanie:  Schellack Spritzwachs może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy. Możliwe 

jest również obrabianie olejami  NaturExpert Hartöl, NaturExpert Hartwachsöl                                  
lub woskami NaturExpert Hartwachs. 
 Do pielęgnacji powierzchni nadają się NaturExpert Holzpflegeöl                                               
i NaturExpert Wischpflege. 

 
Czyszczenie urządzeń:  rozcieńczalnikiem Verdünnung Nr 10 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu Schellack Spritzwachs może być przechowywany                         

przez 2 lata. 
 Wielokrotnie otwieranie i wykorzystanie częściowe może spowodować wzrost lepkości.  
Szczególne  
wskazówki: Przed aplikacją dobrze wymieszać! 
 Pojemnik natychmiast po użyciu dokładnie zamknąć i chronić przed dostaniem się                        

powietrza.  
 

 Sprawdzony wg: 
 DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek (Migracja metali ciężkich). 
   DIN 53 160: Odporność na ślinę i pot (Skala szarości stopień 5). 
 
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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