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Charakterystyka:

PATYNA jest to roztwór barwników w rozpuszczalnikach organicznych
i w specjalnym rodku wi
cym. Poprawny wynik stosowania tego produktu
zostanie osi gni ty tylko wtedy, gdy s przestrzegane poni sze wskazówki.

Zakres zastosowania:

PATYNA jest stosowana do patynowania zagruntowanych cz ci mebli i zabudowy
wn trz, np: mebli stylowych, naturalnych, wzgl dnie bejcowanych powierzchni lub
profili drewnianych, które s zagruntowane za pomoc Lakieru poliuretanowego
jedno- lub dwuskładnikowego i szlifowane (papierem o ziarnisto ci P180 - 220).
Je eli PATYNA zostanie naniesiona na niezagruntowane drewno, to ze wzgl du na
du
chłonno
drewna uzyska si nierównomierny, poplamiony obraz. Je eli
drewno powinno by bejcowane, to wybór bejcy powinien by uzale niony od
rodzaju pokrywanego drewna. Odcie bejcy jest dopasowywany do
danego
najja niejszego odcienia barwy.

Nanoszenie:

PATYNA jest nanoszona matodami natryskowymi. Szczególnie nadaj si do tego
specjalne pistolety do patynowania. Patyn mo na te nanie za pomoc pistoletu
powietrznego. Wa ne przy tym jest, eby obrabian powierzchni omgławia za
pomoc małej dyszy natryskowej (0,8 - 1mm) przy ci nieniu natrysku około 3 bary
i małej ilo ci materiału. Odst p pistoletu natryskowego od pokrywanej powierzchni
nie powinien by zbyt mały. Chc c uzyska równomierne cieniowanie powierzchni
nale y natryskiwa od zewn trz do wewn trz. Do tego celu nadaje si stół obrotowy
(krzy ak obrotowy), na którym jest poło ony obrabiany materiał co umo liwia jego
obrót w stosunku do poło enia pistoletu.

Rozcie czanie:

PATYNA jest dostarczana w postaci gotowej do u ytku i nie wolno jej rozcie cza .

Wydajno

około 10 m /l - w zale no ci od wymaganego efektu

:

2

Czas schni cia:

PATYNA schnie po upływie około 1 godziny w temperaturze otoczenia 20°C i 65%
wilgotno ci wzgl dnej. Po wyschni ciu nie stosowa szlifowania mi dzy warstwami.

Kolejne powłoki:

PATYNA mo e by pokrywana wszystkimi naszymi Lakierami Poliuretanowymi
Jedno- i Dwuskładnikowymi z wyj tkiem lakierów rozja niaj cych. Nakładanie
kolejnej warstwy powinno by wykonywane tym samym lakierem lub z tej samej
grupy co podkład. W zale no ci od rodzaju malowanego drewna zalecamy, dla
unikni cia zamian barw drewna spowodowanych działaniem wiatła, dodanie
ROLIKONU (koncentratu chroni cego przed działaniem wiatła), wzgl dnie lakieru
meblowego PU.

Czyszczenie narz dzi:

Do czyszczenia narz dzi stosowa
p dzli i urz dze (PUG).

Wa ne !

PATYNY nie wolno stosowa do zabarwiania lakierów.

Wskazówki specjalne:

Zmywacz nr 52 i

rodek do czyszczenia

• Wszystkie odcienie barw s ze sob mieszalne.
• Przed obróbk powierzchniow przedmiotu bezwarunkowo powinno zosta
wykonane malowanie próbne ze wszystkimi warstwami na kawałku tego samego
drewna. W ka dym wypadku nale y zachowa ten kawałek drewna z powłok
próbn .
• Przy wykonywaniu wi kszych prac nale y zwróci uwag na to, eby PATYNA
pochodziła tylko z jednej partii dostawy. Je eli ilo z jednej partii nie wystarczy
do całego zakresu robót, to przed nanoszeniem nale y zmiesza wszystkie partie
ze sob . Je eli zaczynamy nowy pojemnik to musimy ponownie wykona próbne
malowanie.

Prosz odwróci na drug stron !
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Przechowywanie:

PATYNA w oryginalnie zamkni tym opakowaniu mo e by przechowywana przez
czas nieograniczony.

Bezpiecze stwo:

Rozp. o mat. nieb.:
F - łatwopalny
VbF:
AI
ADR / RID:
Klasa 3 nr 5b
VBG 23:
Przepis o zapobieganiu wypadkom Zwi zku bran owego
przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym".

Prosz pami ta :

Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadaj dzisiejszej wiedzy
nauki i techniki. Instrukcja ta nie stanowi zabezpieczenia w my l prawa i nie zwalnia
u ytkownika z obowi zku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem
naszych produktów ze wzgl du na to, e istnieje du a ilo czynników mog cych
mie wpływ na efekt ko cowy. W przypadku mieszania obcych produktów
z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie
mo emy przyjmowa zobowi za gwarancyjnych za wynik malowania i za
wła ciwo ci powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.
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