
 

 
 
 

Firma Rosner Lacke wśród swojej bogatej oferty 
nowoczesnych produktów i systemów powłok 
stosowanych na drewno i materiały drewnopochodne, 
przedstawionych w poprzednich artykułach, 
wyodrębnia specjalnie opracowywane produkty do 
naprawy drewna. 

Dzięki naszym produktom do naprawy drewna dajemy 
Państwu szybkie, proste i fachowe rozwiązanie problemów 
związanych z występującymi na powierzchni surowego 
drewna pęknięciami, rysami, wgłębieniami, jak i źle 
nawierconymi otworami, miejscami po sękach lub 
pęcherzach żywicznych. Jednym z produktów, który 
chcielibyśmy Państwu przedstawić to Ugniatane Drewno 
MS/PK-L. Jest to gotowy do użycia, jednoskładnikowy kit 
drewniany na bazie rozpuszczalnika, stosowany do prac 
wewnętrznych i zewnętrznych. Występuje on w osiemnastu 
podstawowych kolorach, które są ze sobą mieszalne, co 
pozwala na uzyskanie dużej palety kolorów i odcieni barw. 
Innym naszym produktem, który stosujemy do naprawy 
drewna jest Specjalny Roztwór MS/31CP, który jest 
gotowym do użycia, jednoskładnikowym roztworem kitu 
drewnianego na bazie rozpuszczalnika, stosowanym 
podobnie jak Ugniatane Drewno do prac wewnętrznych i 
zewnętrznych. Powyższe produkty po utwardzeniu są 
odporne na działanie wody i słabych kwasów oraz na 
uderzenia i są prawie całkowicie bezzapachowe. Ponadto 
mogą być one, podobnie jak drewno naturalne, szlifowane, 
wiercone, piłowane oraz przebijane gwoździami bez obawy 
wystąpienia pęknięć czy odprysku kitu jak również 
pokrywane i zabarwiane większością produktów 
nawierzchniowych. Do naszych kitów stosujemy tylko 
specjalny rozpuszczalnik MS/50C, służący do zmiękczenia 
Ugniatanego Drewna MS/PK-L, powodując jego  

 
 
 
 
 

ponowną podatność do nanoszenia. Rozpuszczalnik ten 
służy również do rozcieńczania Specjalnego Roztworu 
MS/31CP. Ponadto znakomicie nadaje się do czyszczenia 
narzędzi oraz odtłuszczania i czyszczenia wypełnionych 
miejsc. Dzięki naszym produktom mają Państwo trwałą 
możliwość naprawy mebli, paneli oraz wszystkich innych 
elementów drewnianych przeznaczonych do wypoczynku i 
pracy. Produkty oferowane przez naszą firmę 
charakteryzują się najwyższą jakością nieustannie 
podlegającą kontroli w naszych laboratoriach oraz spełniają 
wszystkie wymagania stawiane przed nowoczesnymi 
systemami powłokowymi.  
 

Mamy nadzieję, że przedstawiona w ciągu całego roku 
oferta produktów firmy Rosner Lacke, wzbudziła Państwa 
zainteresowanie i skłoni Państwa do trwałej współpracy z 
naszymi przedstawicielami. 
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