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TEHNIČNI LIST

RUSTIKAL WS SEALER II
I. Opis proizvoda
Vrsta:
Namembnost:

Pomembno:

Barva:
Embalaža:

Premaz na vodni osnovi za potaplanje, oblivanje in mazanje.
Kot vmesni zaščitni premaz za vse vrste lesnih konstrukcij po meri kot so okna, vrata
in ostalih lesnih konstrukcij. Primeren za vse običajne lesne vrste, še posebej za tiste z
bogato vsebnostjo lesnih substanc.
- Izolacijsko delovanje
- odbija vodo
- fungicidno nastavljen
obarvan po vaši želji
20/120 L

II. Tehnični podatki
Vezivo:
Gostota:
Vsebnost suhe snovi:
Razredčilo:
Čiščenje orodja:
Vrednost pH:
Teoretična poraba:
Skladiščenje:

modificirana alkidna smola
1,05 (+-0,02) g/cm3 pri 23 oC
23vol.% (+- 2,5) pri 23oC
v kolikor je potrebno – voda
takoj po zaključenem delu s tekočo vodo. Če je material že zasušil uporabiti razredčilo
SIGMA 91-11
7,5 (+-0,5) pri 23 oC
potaplanje/oblivanje/mazanje
Nerazredčeno: ca 10,5 m2/L pri 100 my mokro; sledi ca 25 my suho
+10% voda: ca 13,0 m2/L pri 80 my mokro; sledi ca 20 my suho
V dobro zaprti originalni embalaži, v hladnem in suhem prostoru, zaščitenim pred
zmrzaljo, najmanj 12 mesecev.

III. Navodilo za delo
Čas sušenja (pri 23 oC
In 50% rel.vlage)
Pospešeno sušenje (pri
35 oC in 40 % r. vlagi):

Prašno suho:
suho na oprijem:
suho za nadaljnje delo:

po ca. 30 min
po ca 4 urah
po ca 6 urah. Ali sušenje preko noči.

suho za nadaljnje delo

po ca 2 urah v zračnem sušilniku

Delovna viskoznost 20oC:ca 13-14 s 4mm
Ca 24-26s 3mm
+10% vode
Nanosna količina:

Postopek

poraba ml/m2

poraba m2/ltr

Brizganje:

Potaplanje in
oblivanje
Mazanje:

ca 80 – 100
»

ca 10,5 – 13
»

Delovna temperatura:

Podlaga:

Priporočljivo je, da se ne dela pri temperaturah pod 15 oC. ( To velja tako za
temperaturo podlage, kot okolice). Sušenje se pri nižjih temperaturah znatno podaljša.
Max. zračna vlaga 75%.
Podlaga mora biti čista in suha. Vlažnost lesa naj bo med 11 in 17%.

-2IV. Zaščitni sistemi

Temeljni premaz:
Vmesni premaz:

Končni premaz:

RCG //
RCG Koncentrat
Sigmalith Scryl Sealer baza Z
Rustikal WS Sealer II
Rustikal WS Color
Rustikal Concept Intermediate
Rustikal Concept Duennschichtlasur

RCT PA
Premium R2
RCDuennschichtlasur

RCG koncentrat//
RCG
RWS Sealer
RWS Color
SSP
SSP baza Z
S.acryl Sealer bel
S.acryl Sealer baza Z
SS MB Sealer bel
SST PA//
Premium//

Možne so seveda tudi še drugačne kombinacije. Prosimo, pokličite nas!
Pri zaščiti igličarjev in listnatih lesov rezistenčnega razreda 3-5 je obvezno kot temeljni premaz uporabiti RCG
ali RCG koncentrat.
VI. Splošna napotila
Vse varnostne podatke, kakor tudi navodila za odstranjevanje dobite v varnostnem listu izdelka. Praksa izkazuje
različne porabe materiala, odvisno od vrst in predpriprave lesov.

