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Charakterystyka: PASTĘ TONUJĄCĄ stanowią pasty o dużym stężeniu odpornych na działanie 

światła pigmentów w substancji wiążącej znajdującej uniwersalne zastosowanie. 
Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są 
przestrzegane poniższe wskazówki. 

 
Zakres zastosowania: Za pomocą PAST TONUJĄCYCH - z nielicznymi wyjątkami - poprzez zwykłe 

zmieszanie z lakierem bezbarwnym z naszego programu produkcyjnego Lakiery 
kolorowe daje się uzyskać próbkę lakieru o każdej barwie wg klasyfikacji RAL. Do 
uzyskiwania lakierów barwnych przez dodawanie PAST TONUJĄCYCH nie nadają 
się LAKIERY DD Z GRUPY HERO.  

 
Proporcje mieszania: Przy wytworzeniu barwnych lakierów przez zmieszanie z PASTAMI TONUJĄCYMI 

należy zachować następujące proporcje: 
• w przypadku lakierów jednoskładnikowych: 
 maksymalnie 10 części PASTY TONUJĄCEJ na 90 części lakieru. 
• w przypadku lakierów dwuskładnikowych: 
a) Duo Dur względnie PU - Super 

20 części PASTY TONUJĄCEJ 
80 części lakieru 

b) Lakier Meblowy PU - Rapid 88 
15 części PASTY TONUJĄCEJ 
85 części lakieru 

Proporcja lakieru do utwardzacza pozostaje nie zmieniona, taka jaką podano przy 
samym lakierze bezbarwnym. 

 
Nanoszenie: Wszystkie PASTY TONUJĄCE są ze sobą mieszalne. Dzięki temu jest możliwe 

uzyskanie prawie każdego odcienia barw według klasyfikacji RAL lub wzoru farby. 
W przypadku użycia lakierów PU (Lakier do mebli DUO - DUR, PU- Super, Lakier 
do mebli PU - Rapid 88) najpierw miesza się lakier macierzysty z PASTĄ 
TONUJĄCĄ, dopiero po tym dodaje się utwarzacza w tej samej proporcji jak do 
czystego lakieru. Chcąc uzyskać jednorodną mieszaninę musimy stosować 
intensywne mieszanie. 

 
Wskazówki specjalne: W przypadku dodania większych ilości PASTY TONUJĄCEJ niż podano w instrukcji 

musimy liczyć się z uszkodzeniami powierzchni, opóźnieniem schnięcia, kruchością 
i innymi wadami. Wybór lakieru bezbarwnego i koniecznego gruntowania zależy od 
materiału nośnika i przewidywanego obciążenia powłoki. 

 
Przechowywanie: PASTY TONUJĄCE w oryginalnie zamkniętym opakowaniu mogą być 

przechowywane przez czas nieograniczony.  
 
Bezpieczeństwo: Rozp. o mat. nieb.: palny 

VbF: - 
ADR / RID: - 
VBG 23:  Przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego 
przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym". 

 
Proszę pamiętać: Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają dzisiejszej wiedzy 

nauki i techniki. Instrukcje te nie stanowią zabezpieczenia w myśl prawa i nie 
zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed 
zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość 
czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania 
obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych 
produktów nie możemy przyjmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik 
malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.  

 

 


