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Refinish System 

1K ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA 400 ml 

Nr art. 945813 

 

Produkt 

Opis / Zastosowanie Rozcieńczalnik zaprawkowy to specjalny produkt  

do uzyskiwania jednorodnych cieniowanych przejść, 

lakierów bezbarwnych 1K / 2K i lakierów 

nawierzchniowych 2K. 

Właściwości • Gładkie przejścia w strefie cieniowania 

• Doskonałe właściwości rozpuszczalności 

• Nie zmienia koloru 

• Matowy po wyschnięciu, należy go wypolerować 

• Łatwy w polerowaniu 

• Nie pozostawia śladów po polerowaniu 

 

Baza materiałowa Połączenie rozcieńczalników 

Wartość LZO (UE) 795 g / l 

  

Proces 

Środki ochrony 

 

Używaj środków ochrony osobistej. 

(maska / rękawiczki / okulary) 

Więcej informacji można znaleźć w karcie 

charakterystyki (SDS). 

Odległość natryskowa 

 

15 cm - 20 cm 

Technical Data Sheet 
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Warstwy 

 

Aby uzyskać łagodne przejście na cieniowanej 

powierzchni, należy nałożyć kilka cienkich warstw 

natychmiast po zastosowaniu lakieru bezbarwnego 

lub lakieru 2K. 

Warunki pracy 

 

Optymalna aplikacja przy 18° C - 25° C i wilgotności 

względnej od 40 - 60%. 

Krycie 

 

około 0,5 m² 

 

 

   

Dodatkowe informacje 

Okres przydatności 

 

60 miesięcy 

Okres użytkowania odnosi się do nieużywanej puszki, 

która jest prawidłowo przechowywana  

w temperaturze 15 - 25° C i wilgotności względnej 

poniżej 60%. Puszkę należy przechowywać  

i transportować w pozycji pionowej w suchym 

miejscu, chronionym przed wpływami chemicznymi  

i mechanicznymi. Należy przestrzegać wskazówek 

bezpieczeństwa umieszczonych na puszce oraz 

wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w miejscu składowania. 

Utylizacja 

 

Całkowicie opróżnione puszki aerozolowe należy 

wyrzucić do systemu recyklingu. Puszki  

z utwardzonym materiałem należy utylizować jako 

odpady specjalne. 

 

Uwaga  Tylko do użytku profesjonalnego. 

Identyfikacja, patrz karta charakterystyki (SDS). 

 

 Treści zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały stworzone z wielką starannością i odzwierciedlają nasz 

aktualny stan wiedzy. Dostarczają użytkownikowi informacji specyficznych dla aplikacji i nie obiecują pewnych 

właściwości. Informacje nie są wiążące i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich integralność, dokładność 

i kompletność. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności naszego produktu do 

zamierzonego celu. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na naszych etykietach. Nasze marki i patenty 

są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, 

poprawiania lub uzupełniania treści informacji bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

 


