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Zanaat da Güvenilir Partneriniz

Tekn�k B�lg� Formu

Rustik Renklendirici

Özell�kler

Tem�zl�k

Hızlı kuruyan, ışığa dayanıklı, kullanıma hazır, pürüzlenmeyen organ�k Solvent bazlı Renklend�r�c� ve ayrıca �nce
p�gment ve boyalı.

Kullanımdan hemen sonra aletler� Re�n�gungsverdünnung
�le tem�zley�n.

Kullanım Alanları

Or�j�nal ambalajında �y�ce kapalı ser�n/don olmayan yerde
muhafaza ed�n. Vern�k artıkları özel atık merkezler�ne ver�lmel�.
Öner�len Atık kod no 08 01 11: Avrupa atık kataloğuna göre
(bölgesel atık �mha yer� �le anlaşılmalı).

Renklend�r�c� ahşabın gözenek yapısını açıkça koyu
vurguladığı �ç�n Rust�kalbe�ze özell�kle kaba gözenekl�
ağaçlara uygundur. Mesela meşe, d�şbudak, maun veya
cev�z.
İşleme/Uygulama
Fırça
80-120
5

Balya
80-120
12

Tekn�k B�lg�ler

Lackverdünnung Nr. 790
Çalışma v�skoz�tes�:
V�skoz�te:
Yoğunluk (g/cm3):

Kapalı or�j�nal ambalajında raf ömrü: 3 yıl
Özel Tal�matlar

Uygulama metotları:
Tabanca
Ø nozul (mm):
1,0-1,5
Püskürtme basıncı
2,0-3,0
Uygulama m�ktarı (g/m2):80-120
Ver�ml�l�k (m2/L�tre):
6

T�ner:

Depolama/Bertaraf

Tüm Rust�kalbe�ze renk tonları ara tonları elde etmek �ç�n
Kend� aralarında karıştırılab�l�r. Açma Rust�kalbe�ze şeffaf �le.
Test Standartları
Bu ürün VdL-RL.02 “Holzlacksysteme” (ahşap boy s�stemler�)
tal�matlarına uygundur.
S�par�ş B�lg�ler�

Rust�kalbe�ze şeffaf 08
Veya CLOU® Zellulose-(N�tro-)

Art�kel numaraları:

kullanıma hazır
~ 14 san / DIN 4mm
~ 0,860

Renk seç�m� �ç�n 18 standart renk ve çok sayıda özel
renkler mevcuttur.renk nüansları �ç�n Rust�kalbe�ze renkl�
tonları 250 ml-teneke (aynı zamanda set olarak) satın
alınab�l�r.

1802.(renk no)

Kuruma
(20 °C ve 50% görecel� hava nem�)
Toza karşı kuruluğu:
C�lalanab�l�r:

10 dak�ka
2 saat
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İşleme Tal�matları

Rustik Renklendirici

Ön Hazırlık

C�la

Ham ahşap yüzey� 120 -150 kumla zımpara yapın ve
d�kkatl�ce tozu gözeneklerden fırçalayın.

Rust�kalbe�ze tüm CLOU® Holzlacken ( Vern�kler) tabanca
veya dökme yöntem� �le c�lalanab�l�r. Su bazlı CLOU®
Holzlacken fırça veya rulo yöntem� �le sürüleb�l�r. Bununla
�lg�l� CLOU® Tekn�k B�lg�ler� d�kkate alın.

İşleme/Uygulama
(Objen�n ısısı > 15 °C, ahşabın nem� 8–12 %)

Beyaz, açık gr� veya zar�f renk tonları sadece CLOUCRYL
�le c�lalanmalıdır.
UV-Absorberzusatz Nr.4471 (UV-em�c� katkı) �laves� �le
ahşabın sararması gec�kt�r�leb�l�r.

Kullanımdan önce ve uzun sürel� kullanım sırasında
Renklend�r�c�y� �y�ce çalkalayın ya da hareketl� tutun k�
renk tonunda farklılığı önlemek �ç�n.
Balya �le uygulama:

Özel Tal�matlar

Rust�kalbe�ze �z bırakmadan ve eş�t şek�lde b�r tr�ko bez
(balya) �le sürün. Daha sonra henüz neml� balya �le su
yönünde boyunca çek�n (eş�tley�n).

• Da�ma deneme renklend�rmes� yapın ve c�lalayın
Ahşap doğal büyüyen malzemed�r. Doğayla �lg�l�
sapmalar ş�kayet neden� değ�ld�r.

Fırça �le uygulama:

• B�r renklend�rme �ş� �ç�n b�rden fazla ambalaj kullanılacaksa
heps�n�n �çer�ğ�n� metal �çermeyen b�r kabın �ç�ne aktarın ve
karıştırın.

Rust�kalbe�ze boyuna en�ne ve tekrar boyuna doğru sürün.
1-2 dak�ka sonra fazla renklend�r�c�y� tem�z, kuru dağıtıcı b�r
fırça �le eş�tley�n k� ahşapta farklı em�c� yerler� denkleşt�rmek
�ç�n.

• Saf gr� tonları sadece açık renkl� ahşaplardan mesela
d�şbudak elde ed�l�r.

Tabanca �le uygulama:
Ya Rust�kalbe�ze y� eş�t tok şek�lde boyuna atın ve 1-2
dak�ka sonra fazlasını tem�z, kuru dağıtıcı b�r fırça �le eş�tley�n
veya Renklend�r�c�y� öyle kuru atın k� yüzey eş�t neml� olsun
ve fazlasını dağıtmaya gerek kalmasın.

Bu b�lg�ler bağlayıcı değ�llerd�r. Deneme süreçler� ve
tecrübeler baz alınmıştır. İşlem b�lg�ler� gerekt�ğ�nde �şe göre
uyarlanmalıdır. Tüm tekn�k b�lg�ler geçerl�l�ğ�n� y�t�r�r.

Kuruma
(20 °C ve 50% görecel� hava nem�)
Çoğu renk tonları 2 saat sonra c�lalanab�l�r. Beyaz payı
fazla olan renk tonları b�r gece sonra tamamen kurudur.
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