NOWY STANDARD POWŁOK LAKIERNICZYCH
\

Firma Rosner Lacke posiada bogatą ofertę
nowoczesnych
systemów
powłok
lakierniczych,
stosowanych na drewno i materiały drewnopochodne,
opracowywanych specjalnie pod kątem warunków ich
użytkowania. Systemy te dobieramy w taki sposób, aby
spełniały Państwa oczekiwania dotyczące właściwości
powłok oraz technologii ich nanoszenia.
W bogatej ofercie naszych produktów z pewnością
znajdą Państwo coś dla siebie. Jednym z systemów, który
chcielibyśmy Państwu przybliżyć w tym artykule jest seria
lakierów DuoCryl. DuoCryl wprowadzają nowy standard w
zakresie
lakierów
poliuretanowo–akrylowych.
Charakteryzują się łatwą aplikacją, optymalną rozlewnością
materiału lakierniczego na powierzchni elementu, krótkim
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czasem schnięcia, dużą podatnością powłoki gruntującej na
szlifowanie, bardzo
dobrą
zdolnościa wypełniania
powierzchni, wysoką odpornością powłoki na czynniki
chemiczne i mechaniczne oraz działanie promieniowania
UV. Lakiery DuoCryl są szczególnie zalecane do
malowania powierzchni narażonych na ekstremalne warunki
użytkowania, doskonale się w nich sprawdzając. W praktyce
znajdują zastosowanie przy wykańczaniu powierzchni
wysokojakościowych mebli okolicznościowych, różnego
rodzaju blatów, stołów, krzeseł, schodów oraz innych
elementów całego programu zabudowy wewnętrznej.
Doskonałe efekty uzyskuje się również przy lakierowaniu
powierzchni o dużej porowatości. Na serię DuoCryl
składają się następujące lakiery: DuoCryl Top, DuoCryl
HF, DuoCryl Profi i inne. Są one opracowywane w taki
sposób, aby umożliwić Państwu dobór optymalnej powłoki w
zależności od warunków na jakie będzie narażona, dając
jednocześnie oczekiwany przez Państwa efekt wizualny.
Wymienione lakiery posiadają niezbędne atesty PZH oraz
spełniają wymagania stawiane przed nowoczesnymi
powłokami lakierniczymi określonymi według norm: DIN
4102-B1 - Trudnopalność, DIN EN 71-3 - Przemysł
zabawkowy, DIN EN 12720 - Odporność chemiczna, DIN
68861-2 - Odporność na ścieranie. Lakiery serii DuoCryl
to gwarancja najwyższej jakości i odporności, która jest
nieustannie poddawana badaniom w naszych laboratoriach.
Uzyskiwane powłoki wyróżniają się estetycznym wyglądem,
w delikatny sposób eksponując naturalny charakter drewna.
Skutecznie zabezpieczają powierzchnię przed czynnikami
zewnętrznymi dając jednocześnie przyjemne uczucie
gładkości.

