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dla lakieru ochronnego RFS 2K

1. Powierzchnia lakierowana
Lakier ochronny Resysta RFS 2K jest transparentny, dwu-komponentowy (w skrócie - 2K) na bazie poliuretanu i jest przeznaczony
zarówno do uzytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Emalia składa się z dwóch części – pierwsza (komponent A) – lakier, oraz
specjalny utwardzacz (komponent B). Zmieszanie obydwu komponentów wywołuje reakcję chemiczną, która tworzy nierozwiązywalną
powłokę przypominającą folię. Po wyschnięciu lakier Resysta RFS 2K tworzy przeźroczystą i elastyczną powierzchnię, która znacznie
zwiększa odporność mechaniczną i chemiczną pokrytej powierzchni. Lakier chroni przed powstawaniem plam od tłuszczów, olejów
oraz innych obcych substancji. Dzięki nierozwiązywalnej powłoce możliwe jest nawet usuwanie plam z graffiti czy klejów.
2. Przetwarzanie:
a. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia przygotowana do nałożenia lakieru musi być sucha oraz czysta. Wchłanialność powłoki powinna być przetestowana.
Luźne naniesienia na powierzchni powinny zostać usunięte (tak jak znajdujące się na niej mikroorganizmy).
b. Proporcje mieszania
Gotowa do nakładania emalia uzyskiwana jest poprzez połączenie lakieru, utwardzacza oraz wody. Lakier oraz utwardzacz dostarczane
są w proporcjach idealnych do zmieszania. Mieszanie poszczególnych składników:
•
•
•

10 części (według wagi) – lakier podstawowy (komponent A)
3,5 części (według wagi) – utwardzacz (komponent B)
od 1 do max. 3 części (według wagi) wody

c. Instrukcje dotyczące mieszania
Po pierwsze zmieszaj lakier podstawowy oraz utwardzaczi mieszaj przez około 2-3 minut aby molekuły zawarte w komponentach
mogły się połączyć. Następnie dodaj wodę i dokładnie wymieszaj. Jednostajne nieprzerwane mieszanie zapewni emalii
odpowiednią lepkość.
UWAGA:
Po wymieszaniu wszystkich elementów emalia musi zostać nałożona w przeciągu 30minut! Po tym czasie zmienia się lepkość emalii
i powinno zaniechać się dalszego nakładania lakieru ponieważ może to spowodować znaczne róznice w kolorze. Wytrzymałość
lakieru oraz jego lepkość nie może być zapewniona w takim wypadku. Dlatego też zaleca się przygotowywanie takiej ilości emalii,
która będzie mogła być nałożona w przeciągu 30 minut. Wymieszana emalia, która nie została wykorzysta powinna być natychmiast
umieszczona w szczelnym opakowaniu.
d. Malowanie
Wymieszany lakier Resysta RFS 2K powinien być nałożony równomiernie przy pomocy pędzla. Zaleca się wykorzystanie
ok. 1l na 10m2. Podczas nakładania pojawi się mleczno-podobna powłoka, która zniknie po wyschnięciu lakieru. Równomierne
nałożenie lakieru jest potrzebne dla uzyskania odpowiedniej gładkości i połysku. Zużycie materiału powinno być kontrolowane
i nie powinno przekraczać 100g na m2. Nierównomierne rozprowadzenie lakieru (lub jego nadużycie) może spowodować różnice
w połysku lub mleczne ślady na lakierowanej powierzchni. Po nałożeniu lakieru narzędzia używane w procesie należy dokładnie
obmyć dużą ilością wody.
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UWAGA:
Nie nakładać lakieru przy bezpośrednim nasłonecznieniu, zbyt szybkie schnięcie może prowadzić do mleczno-podobnych śladów
na powierzchni. Temperatura oraz warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na schnięcie lakieru. W przypadku pokrywania
większych powierzchni lub wysokich temperatur powietrza zaleca się lakierować mniejsze partie. Optymalna temperatura dla
pokrywania lakierem wynosi od 10 do 30 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza nie powinna natomiast przekraczać 75%.
e. Suszenie:
Po kilku minutach po nałożeniu lakieru powierzchnia jest już zabezpieczona przed brudem oraz innymi substancjami.
Do momentu całkowitego wyschnięcia nie należy stąpać po pomalowanej powierzchni. Po ok. 20 minutach zachodzi proces
chemiczny, który niweluje powstałe mleczne poświaty. Po kolejnych 2-3 godzinach powierzchnia jest sucha ale jej wytrzymałość nie
jest jeszcze optymalna. Po nałożeniu należy unikać kontaktu z wysoką wilgotnością lub wodą przez pierwsze 12 godzin (aby
uniknąć mlecznych plam). Po 12 godzinach powierzchnia jest już zabezpieczona i można po niej delikatnie chodzić jednakże cały
proces chemiczny w suktek którego powierzchnia zyskuje odporność mechaniczną i chemiczną trwa ok. 36 godzin.
3. Uwagi ogólne:
Instrukcja obsługi:
Lakier ochronny jest scieralny. Czas użytkowania uzależniony jest od grubości powłoki. Materiały chropowate mogą prowadzić
do zarysowań na powierzchni lakierowanej. Warunkiem utrzymania wysokiej jakości powierzchni jest regularna konserwacja.
Lakier ochronny Resysta RFS nie chroni przed promieniami UV. Odporność na zółknienie oraz blaknięcie koloru nadaje barwnik
stosowany pod lakierem ochronnym – dlatego też zaleca się wykorzystanie barwnika Resysta FVG. Ciemne kolory oferują wyższą
odporność na promienie UV. Powierzchnie mocno narażone na ścieranie można zabezpieczyć nakładając kilka warstw lakieru
ochronnego Resysta RFS 2K. Polakierowana powłoka może być czyszczona standardowymi detergentami. Dla powierzchni mocno
narażonych na ścieranie zaleca się odnawianie malowania lakierem RFS aby uniknąć kosztów związanych z naprawą.
Ponowne nałożenie lakieru RFS odświeża lekko zarysowaną lub uszkodzoną mechanicznie powierzchnię. Przed ponownym
nałożeniem należy wyczyścić dokładnie powierzchnię oraz ją lekko wyszlifować. Nastepnie postępować z instrukcjami zawartymi
w punkcie 2. W razie głębszych zadrapań lub utraty koloru należy po piaskowaniu nałożyć warstwę farby Resysta FVG. Nie nakładać
w temperaturze niższej niż 10 stopni C. Przechowywać przed mrozem. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa i utylizacji zawarte są w karcie charakterystyki.
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