
 
Rosner 1K- 

 

      Polyurethanlack 

 
Informacja techniczna 

 
Charakterystyka:  Wielowarstwowy lakier do malowania natryskiem i polewania, przeznaczony jest do 

pokrywania warstwami części mebli o otwartych porach. (powierzchnie fornirowane, 
foliowane i części z drewna masywnego).    
Optymalny  wynik zostanie osiągnięty jedynie w przypadku przestrzegania 
następujących wskazówek.  

 
Zakres zastosowania: Nadaje się do racjonalnego  uszlachetniania drewna w meblarstwie i w zakresie 

obiektów wewnętrznych, wykończonych drewnem.   
 
PodłoŜe: Suche, czyste, pozbawione Ŝywicy drewno. JeŜeli drewno było bejcowane, to 

powierzchnie powinny być odpowiednio suche i czyste. Szlifowanie wstępne 
materiałem o granulacji  K 180 – K320, następnie dobrze odpylić.  

 
Nanoszenie:   Rosner 1K-Polyurethanlack nadaje się do nanoszenia  natryskowo, wałkiem i przez  

polewanie.  
 
Lepkość nanoszenia:  natryskiwanie     około 20 s 4 mm DIN 
  nanoszenie wałkiem/polewanie   około 35 – 40 s 4 mm DIN 
 
Rozcieńczanie:  Rosner 1K-Polyurethanlack jest przeznaczony do   nanoszenia wałkiem i przez 

polewanie. Celem aplikacji metodą natrysku naleŜy rozcieńczyć przy pomocy 
Verdünnung Nr. 2. Jako opóźniacz schnięcia przy wysokiej wilgotności powietrza 
oraz wysokiej temperaturze naleŜy zastosować Verdünnung Nr. 3. 

 
Wydajność:  Ilość nanoszona: Natryskiwanie  100-120 ml/m2 

      Polewanie   100-180 ml/m2 

      Nanoszenie wałkiem  35-40 ml/m2 

 5,5 – 28,5 m2/l  na warstwę w zaleŜności od chłonności drewna i rodzaju nanoszenia.  
 
Czas schnięcia: ZaleŜy od metody nanoszenia oraz nanoszonej ilości przy temperaturze pomieszczenia   

(20 °C/65 % wilgotności względnej powietrza): 
  - schnięcie pyłosuche po około 20 minutach  
  - moŜna szlifować po około 1 godzinie 
  - odporny na sztaplowanie po około 2-3 godzinach.  
  
  Schnięcie przyspieszone:  
  - nadmuch: 5-10 minut  
 - schnięcie przez powietrze obiegowe: 20 minut przy 60ºC 
 - chłodzenie zwrotne: przy maks. temperaturze obiektu 25ºC 
 

Proszę odwrócić ! 
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Stopień połysku:      1 = błyszczący, 4 = półmat, 45 = matowy 
 
 
Gruntowanie i kolejne Rosner 1K-Polyurethanlack jest stosowany zarówno jako podkład, jak równieŜ jako 
powłoki:   lakier kryjący. Stosowanie specjalnego gruntowania nie jest konieczne. W przypadku  
   dalszego lakierowania pokrytych powierzchni, konieczne jest szlifowanie pośrednie  
   materiałem o granulacji  K 320.  
 
Czyszczenie  
urządzenia:   Waschlöser  Nr 52 i środek czyszczący pędzle i urządzenia PUG 
 
 
Okres    W oryginalnym zamkniętym opakowaniu Rosner 1K-Polyurethanlack moŜna 
przechowywania:  przechowywać 3 lata. Przy kilkukrotnym otwieraniu i częściowym zuŜyciu moŜe dojść  
   do zwiększonej lepkości.  
 
Szczególne   Przed   uŜyciem dobrze wstrząsnąć !  
wskazówki:      
   Sprawdzono zgodnie z:  
   DIN 68861-1 (zachowanie przy naraŜeniu na działanie chemiczne): kategoria  
   naraŜenia 1C.  
 

Proszę przestrzegać :  Produkt oraz wskazówki w niniejszej karcie odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki. 
Nasze słowne oraz pisemne zalecenia w zakresie zastosowania technicznego, których 
udzielamy na podstawie naszego doświadczenia oraz  zgodnie z najlepszą wiedzą, są 
niewiąŜące i nie stanowią umownego stosunku prawnego    oraz dodatkowego 
zobowiązania z umowy kupna-sprzedaŜy. Nie zwalniają one lakierującego z jego 
zobowiązania w zakresie sprawdzenia na własną odpowiedzialność istniejącego podłoŜa 
oraz przydatności naszych produktów zgodnie z celem przeznaczenia. W przypadku 
wątpliwości naleŜy sprawdzić przydatność oraz stosowane ilości  przez połoŜenie 
warstwy próbnej. Przy zmieszaniu obcych produktów z naszymi produktami lub przy 
wspólnym stosowaniu z produktami obcymi nie moŜemy zapewnić  właściwych cech 
powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów naleŜy przestrzegać Regulaminu w 
zakresie zlecenia (przyjęcia) pracy do wykonania na podstawie umowy dla usług 
budowlanych (VOB). Obowiązują nasze ogólne warunki w zakresie dostawy oraz 
płatności.  

 
Wraz z niniejszą kartą wszystkie poprzednie tracą swoją waŜność.  
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