Produkt

TECHNICKÝ LIST
ŠELAKOVÁ POLITURA HNĚDÁ

Typ Šupinkový šelak rozpuštěný v průmyslovém alkoholu.
Použití Použití pro leštění. Vhodná pro světlé i tmavé odstíny dřeva pro
dosažení světle hnědého až středně hnědého odstínu.
Vlastnosti Při správné aplikace vytváří vysoký lesk. Alkohol se odpařuje velmi
rychle a na povrchu zanechává film šelaku.
Příprava povrchu Dřevo musí být čisté a hladké. Pokud je dřevo pórovité, použijte Plnič
pórů dřeva Rustins. Nábytek před renovací očistěte lakovým
benzínem a jemnou ocelovou vlnou a odstraňte mastnotu a vosk.
Aplikace Aplikujte gumou vytvořené z kusu bavlněné látky zabalené v bavlněné
nebo lněné látce o velikosti kapesníku. Nalijte leštidlo na gumu a
vymačkejte přebytek, naneste kapku lněného oleje na gumu a pracujte
v kruhu osmi pohybů. Pro aplikaci před voskováním, naneste štětcem
nebo hadříkem.
Počet vrstev Aplikujte tolik vrstev, kolik je třeba pro vytvoření dostatečné vrstvy
šelaku. Aplikujte 2 hojné vrstvy pro povrchovou úpravu dřeva před
voskováním.
Doba schnutí Zanechte 24 hod vytvrdnout po posledním nátěru.
Aplikace další 4 – 6 hod.
vrstvy
Aplikační teplota Použití v teplém, suchém prostředí, ideálně 15 až 25 ° C.
Spotřeba 1 L na 13 – 15 m²/ vrstva.
Údržba Otřete vlhkým hadříkem. Mastné nebo znečištěné povrchy očistěte
jemným čisticím prostředkem bez abraziv. Vyhněte se používání
agresivních čisticích prostředků. Leštící vosky mohou být použity.
Kompatibilita Dřevo může být barveno Mořidlem na dřevo Rustins před aplikací
Šelakové politury hnědé Rustins.
Usazeniny PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPEJTE.
Skladování/ Trvanlivost po mnoho let, pokud je produkt uchováván v originálním
Expirace balení v uzavřené obalu a na suchém a chladném místě.
Zdraví a bezpečnost Vysoce hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení- Zákaz kouření. Nevdechujte
páry. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. V případě nehody, nebo
pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání nebo www.rustins.cz
Čištění Zařízení, zatímco ještě vlhké, očistěte pomocí Denaturovaný líh
Rustins.
Balení 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 4 L
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