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Charakterystyka: Bardzo przezroczysta i błyszcząca powłoka poliestrowa na bazie żywicy poliestrowej o 

bardzo dobrej zdolności wypełniania i scieralnosci. Ze względu na wysoką zawartość 
substancji stałych nie ma pogorszenia powierzchni z tym produktem i można uzyskać 
powłoki o zamkniętych porach. 

 Doskonały wynik można osiągnąć tylko wtedy, gdy przestrzegane są poniższe instrukcje. 
 
Zakres stosowania: Polyesterdecklack transparent jest przeznaczony do wysokiej jakości powłok mebli o 

wykończeniu przypominającym lakier fortepianowy. 
 
Podloze:  Odpowiednimi podłożami są płyty MDF, a także drewno i płyta wiórowa. Nie nadają się do 

tego płyty stolarskie i lite drzewo z dużymi przekrojami, które ciężko pracują. 
Nieodpowiednie są również wykończenia brzegowe wykonane z litego drewna, które mają 
tendencję do skurczania sie i powodowania pekniec naprezeniowych. 

 
Utwardzacz: Rosner PE-Härter 
 
Stosunek mieszania:   Wedlug wagi: 10 części Polyesterdecklack transparent + 0,4 - 0,5% Beschleunigerlösung 

(roztworu przyspieszającego): 1 część utwardzacza Rosner PE 
WAŻNE: Polyesterdecklack transparent po dodaniu Beschleunigerlösung (roztwor 
przyspieszacza) 15 minut pozostawic do reagowania. Nie mieszać Beschleunigerlösung 
(roztworu przyspieszajacego) z utwardzaczem Rosner PE, niebezpieczeństwo wybuchu !!! 

 
Czas stosowania: Okolo 20 minut przy 20°C/65% wilgotnosci 
 UWAGA: przy wyzszych temperaturach materialu/otoczenia skraca sie czas stosowania 
 
Przetwarzanie:  Polyesterdecklack transparent jest przetwarzana przez natryskiwanie (powietrze, airless, 

airmix). 
 
 Proces nakladania: pistolet kubelkowy 
 
 Cisnienie natryskiwania:  --------- 
 Cisnienie atmosferyczne:  2 – 2,5 bar 
 Rozmiar dysz:   2 – 2,5 mm 
 Lepkosc przetwarzania:  okolo 30s/4mm 
 
 W zależności od zastosowanego rozpylacza możliwe są zmiany ciśnienia natrysku, ciśnienia 

powietrza i rozmiaru dyszy. 
Temperatura przetwarzania nie powinna być niższa niż +15 ° C; Dotyczy to również 
materiału nośnego, ponieważ w przeciwnym razie nie można zagwarantować 
wystarczającego tworzenia filmu. 
Nie nadaje się do toczenia i malowania 

 
Rozcienczanie: Polyesterdecklack transparent wraz z utwardzaczem (Rosner PE-Härter) daje mieszaninę 

dorozpylania. 
W zależności od metody i wymagań, można go rozcieńczać Rosner PE-Verdünnung. 
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Wydajnosc: Zastosowanie: okolo 150-180g / m² (w zaleznosci od chlonnosci podloza i rodzaju    
 przetwarzania) 
 
Czas schniecia:  W zależności od rodzaju obróbki i ilości zastosowanej w temperaturze pokojowej 

 (20 ° C / 65% wilgotności powietrza): 
 - suchy po około 25 - 30 minutach 
 - odporny na dotyk po około 1,5 - 2 godzinach 
 - szlifowanie po ok. 8 - 10 godzinach, lepiej nocować 
 
Stopien polysku: Wysoki polysk 
 
Czyszczenie sprzetu: Waschlöser Nr. 52 i PUG (srodek czyszczacy do sprzetu i pedzel). Nie czyscic za pomoca 

acetonu!  
 
Przechowalnosc:  W oryginalnym zamkniętym opakowaniu Polyesterdecklack transparent mozna 

magazynowac przez co najmniej 1 rok. 
 
Proszę przestrzegać: Produkt oraz wskazówki w niniejszej karcie odpowiadaja dzisiejszemu 

stanowi techniki. Nasze slowne oraz pisemne zalecenia w zakresie 
zastosowania technicznego, których udzielamy na podstawie naszego 
doswiadczenia oraz  zgodnie z najlepsza wiedza, sa niewiazace i nie stanowia 
umownego stosunku prawnego    oraz dodatkowego zobowiazania z umowy 
kupna-sprzedazy. Nie zwalniaja one lakierujacego z jego zobowiazania w 
zakresie sprawdzenia na wlasna odpowiedzialnosc istniejacego podloza oraz 
przydatnosci naszych produktów zgodnie z celem przeznaczenia. W 
przypadku watpliwosci nalezy sprawdzic przydatnosc oraz stosowane ilosci 
przez polozenie warstwy próbnej. Przy zmieszaniu obcych produktów z 
naszymi produktami lub przy wspólnym stosowaniu z produktami obcymi nie 
mozemy zapewnic  wlasciwych cech powierzchni. Przy stosowaniu naszych 

 produktów nalezy przestrzegac Regulaminu w zakresie zlecenia (przyjecia)  
 pracy do wykonania na podstawie umowy dla uslug budowlanych (VOB). 
   Obowiazuja nasze ogólne warunki w zakresie dostawy oraz platnosci. 
 Wraz z niniejsza karta wszystkie poprzednie traca swoja waznosc. 
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