
 

 

Verdünnungen 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Rozcieńczalniki są mieszaninami rozcieńczalników organicznych o różnych składach                

chemicznych. Rodzaj rozcieńczalników organicznych i ich udział w mieszaninie zależy                      
od celu zastosowania. Termin „rozcieńczalnik" jest zwykle używany w przemyśle 
lakierniczym, chociaż niektóre mieszaniny rozcieńczalników mają inne specyficzne 
właściwości niż tylko rozcieńczanie lakieru. Na przykład: 

 
   - wsparcie rozlewności  

- opóźnienie schnięcia w wysokiej temperaturze  
- wpływanie na reakcję  
- zapobieganie białemu lub niebieskiemu nalotowi, pojawiającemu się na skutek                                     
niesprzyjających warunków pogodowych  

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

 Produkty i obszar 
zastosowania: Uniwersalny rozcieńczalnik do wszystkich lakierów Rosner Nitro, Nitrokombi i SH. 
                                         
                                        Rozcieńczalnik Verdünnung Nr 3 (opóźniacz): 

Specjalny rozcieńczalnik, który może być używany przy wysokiej wilgotności i w wysokiej 
temperaturze ze wszystkimi lakierami Rosner Nitro, Nitrokombi i SH, aby zapobiec                     
białym lub niebieskim nalotom.  

 
 Rozcieńczalnik Verdünnung Nr 9 (Verteiler): 

Specjalna mieszanina rozcieńczalników, stosowana do rozprowadzania podczas                           
polerowania Polirolem. 

 
 Rozcieńczalnik Verdünnung Nr 10: 
 Specjalny rozcieńczalnik do produktów szelakowych Rosner. 
 
 Rozcieńczalnik DD-Verdünnung Nr 20: 
 Specjalny rozcieńczalnik do lakierów Rosner 2K-PUR i DD. 
  
 Rozcieńczalnik DD-Verdünnung Nr 25 (opóźniacz): 

Opóźniacz schnięcia do lakierów Rosner 2K-PUR. Może być również stosowany jako                     
rozcieńczalnik regulacyjny do polewania lakierami 2K-PUR. 

 
 Zmywacz Waschlöser Nr 52: 

Ta mieszanina rozcieńczalników ma szczególnie wysoką siłę rozcieńczania i dlatego jest 
stosowana do zmiękczania drewna bogatego w żywicę, do usuwania starych lakierów Nitro, 
Nitrokombi i SH oraz do intensywnego czyszczenia narzędzi.  
 

 Rozcieńczalnik Verdünnung Nr 60: 
 Służy do szlifowania na mokro podczas polerowania lakierów Rosner 2K-PU lub DD,               
a także do rozcieńczania i rozjaśniania bejc Antik Wischbeize. Za pomocą miękkiej                          
szmatki, nasączonej rozcieńczalnikiem  Verdünnung Nr 60, można osiągnąć pożądany 
efekt zastosowania bejcy Antik Wischbeize.  

 
Prosimy odwrócić kartkę! 
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                                        Rozcieńczalnik do olejów NaturExpert Ölverdünnung: 

Do rozcieńczania produktów olejowych Rosner i czyszczenia używanych do tego celu                    
narzędzi. 

 
 Zmywacz do pędzli i urządzeń PUG (Pinsel- und Gerätereiniger): 

 Ta mieszanina rozcieńczalników ma dobrą zdolność rozpuszczania i dlatego nadaje się                   
do intensywnego czyszczenia narzędzi. 

 
 PERPLEX (odszarzacz): 

 Poprzez natryskiwanie tą specjalną kombinacją rozpuszczalników można usunąć szarą 
mgiełkę z powierzchni drewna, które zostało polakierowane lakierami Nitro, Nitrokombi                    
lub SH.  

 
 Rozcieńczalnik DD-Industrie-Verdünnung: 
 Specjalny rozcieńczalnik do lakierów Rosner 2K-PUR i DD.  
 
 Rozcieńczalnik Rosner EST-Verdünnung 

 Specjalny rozcieńczalnik do lakierów Rosner 2K-PUR i DD do nanoszenia w procesie                        
lakierowania elektrostatycznego. 

 
 Rozcieńczalnik Industrie-Waschverdünnung: 

 Do czyszczenia narzędzi i urządzeń natryskowych oraz do usuwania starych lakierów nitro, 
nitro kombi i SH.  
 

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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