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Luty 2018 KARTA TECHNICZNA 

Nazwa produktu Polyurethane Clear Varnish - bezbarwny lakier poliuretanowy 

Typ 
Grubopowłokowy, schnący na powietrzu lakier poliuretanowy. Tworzy wytrzymałe, 
trwałe i odporne na olej, wodę i wiele chemikaliów wykończenie. 

Przeznaczenie 
Surowe drewno, płyta pilśniowa, płyta MDF i nieuszczelniony korek. Tylko do użytku 
wewnętrznego. Do podłóg stosować Rustins Polyurethane Floor Sealer. 

Szczególne właściwości Wysoka odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Powierzchnia musi być czysta, gładka, sucha, wolna od wosku, kurzu i 
zanieczyszczeń. 
Wosk usunąć, przecierając powierzchnię gąbką do szorowania nasączoną benzyną 
lakową, a następnie wytrzeć, dopóki powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Pęknięcia 
można wypełnić szpachlówką Rustins Woodfiller. 

Sposób użycia 

Nakładać równomiernie dobrej jakości pędzlem, pracując w kierunku słojów. 
Pierwszą warstwę można rozcieńczyć benzyną lakową (1 część na 8 części 
lakieru), aby warstwa zadziałała jako uszczelniacz przy nakładaniu na chłonne 
powierzchnie. 

Warstwy 
Na drewnie zwykle wystarczą 2 warstwy. Korek i bardziej chłonne powierzchnie 
będą wymagały dodatkowych warstw. 

Czas schnięcia 
Powierzchnia sucha w dotyku po około 2-4 godzinach, w zależności od temperatury 
i wilgotności. 

Nakładanie kolejnych 
warstw 

Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej, zwykle po ok. 4-8 godz., w 
zależności od temperatury i wilgotności. 

Temperatura aplikowania 
Optymalnie 15-25°C. Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C lub w warunkach 
dużej wilgotności. 

Wydajność Ok. 14-16 m² na litr w zależności od chłonności podłoża. 

Konserwacja i 
pielęgnacja 

Całkowite wyschnięcie po ok. 24 godz. Powierzchnię można czyścić przecierając 
łagodnym roztworem detergentu. W celu przywrócenia połysku można zastosować 
wosk do polerowania. Zużyte powierzchnie można ponownie pokryć po 
oczyszczeniu, usunięciu wosku i lekkim przeszlifowaniu w celu uzyskania 
dopasowania. 

Kompatybilność 
Lakierem można pokrywać powierzchnie na których stosowano Rustins Wood 
Dye, Rustins Wood Filler i Rustins Grainfiller. 

Osad 
DOBRZE WSTZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM. Warianty satynowe i matowe mogą 
tworzyć połyskowe wykończenie, jeśli nie będą dokładnie wymieszane przed 
użyciem. 

Okres trwałości 
/przechowywanie 

Wiele lat przy przechowywaniu w oryginalnej, szczelnie zamkniętej puszce w 
chłodnych, suchych warunkach. 

Zagrożenia 
Łatwopalny. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł 
zapłonu – nie palić. Unikać kontaktu z oczami i skórą, Stosować wyłącznie w 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Czyszczenie 
Pędzle czyścić dopóki są mokre benzyną lakową lub Rustins Brush Cleaner. 
Zaschnięte pędzle można czyścić Rustins Brush Restorer. 

Pojemności 250, 500, 1000, 2500, 5000 ml 
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