
 

 

Velourzusatz 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Rosner Velourzusatz może być stosowany jako środek do uzyskiwania specjalnych                    

efektów we wszystkich systemach lakierniczych Rosner. Uzyskuje się powierzchnię                    
o strukturze od grubej do drobnej.  

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

  
Obszar zastosowania: Nadaje się jako dodatek do lakierów z efektem specjalnym, stosowanych w meblarstwie                   

i wyposażeniu wnętrz.  
 Do wysokiej jakości, odpornych, barwionych i transparentnych powłok mebli kuchennych, 

biurowych, szkolnych i domowych; wyposażenia hoteli i restauracji. Nadaje się również                   
do kolorowego i transparentnego lakierowania szklanych podłoży. 

  
Podłoże: Idealnie suche, czyste powierzchnie, przygotowane odpowiednio pod uzyskanie                   

pożądanego efektu. Podłoże musi nadawać się do obrabiania.  
 
Stosunek mieszania: zalecana ilość dodania do lakieru: 5% wagowo (50 g/l) 
  
 UWAGA:  mieszać maszynowo. 
 
Aplikacja: Dodania Rosner Velourzusatz dokonuje się wagowo. Należy zwrócić uwagę,                               

aby koncentrat został dodany przed utwardzaczem, ponieważ całkowita ilość wynika                           
z połącznia lakieru i koncentratu z utwardzaczem. Koncentrat musi zostać dokładnie                    
wymieszany maszynowo z lakierem bazowym. Dodana ilość może być również niższa                    
niż 5%. W przypadku większej ilości, dodanie nie może przekraczać 10%.  

 
 WAŻNE:  
 Aplikacja za pomocą Airmix jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ może 

wystąpić tworzenie się chmur. Jeśli zostanie użyty tylko Rosner Velourzusatz fein, może 
dojść do powstania wad na powierzchni również przy użyciu pistoletu z kubkiem. Podczas 
pracy z Airmix należy upewnić się, że stosowane są odpowiednie filtry, ponieważ dochodzi                       
do zatykania, gdy filtry są zbyt drobne. 

   
Rozcieńczalnik: Rosner Velourzusatz jest gotowy do aplikacji. 

W zależności od metody aplikacji oraz wymagań, gotowa mieszanka lakieru i utwardzacza 
może być rozcieńczana rozcieńczalnikiem DD-Verdünnung Nr 20. Jako opóźniacz 
schnięcia stosować rozcieńczalnik DD-Verdünnung Nr 25.  

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

u. Gerätereiniger. 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu Rosner Velourzusatz może być przechowywany 

przez 3 lata. 
 Lakiery zmieszane z Rosner Velourzusatz mają tendencję do silniejszego osiadania w 

pojemniku. W przypadku dłuższego przechowywania, należy dokładnie wymieszać lakier 
przed zastosowaniem.   

Szczególne  
wskazówki: Rosner Velourzusatz musi być mieszany przed każdą aplikacją. 
 Dostępny jest Rosner Velourzusatz o granulacji fein, Standard i grob. 
 
 

Prosimy odwrócić kartkę! 
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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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