
RCxx30 LAKIER NAWIERZCHNIOWY WOSKOWY 

ZASTOSOWANIE
Stolarka budowlana, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodzenia, listwy boazeryjne, kratownice.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Jest miękki w dotyku. Zwiększa wodoodporność, odporność i trwałość drewna. Podkreśla naturalny matowy wygląd. Produkt 

chroni przed promieniami UV, z wyjątkiem wersji bezbarwnej, ponieważ nie zawiera ona tlenków żelaza.

INSTRUKCJA UŻYCIA
Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RCxx30 na drewno pokryte bejcą lub impregnantem o niskiej zawartości 

części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, można lekko przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Usunąć pył i nanieść 

1-2 warstwy produktu.

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Na drewnie już pokrytym lakierami nawierzchniowymi, należy przeszlifować pa-

pierem o gradacji 320. Oczyścić powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Na drewnie już pokrytym lakierami nawierzchniowymi 

w złym stanie, przeszlifować papierem o gradacji 80-150, aby przywrócić drewno do stanu surowego. Oczyścić powierzchnię 

i przystąpić do lakierowania. Zalecamy aplikowanie 1-2 warstw Impregnatu klasycznego RMxx10 przed Lakierem nawierzch-

niowym woskowym RCxx30.

KONSERWACJA
Przedmiotom narażonym na działanie czynników atmosferycznych, wystarczy konserwacja części zaczynających ulegać zniszc-

zeniu. Przeszlifować lekko wyrób papierem o średniej gradacji 220-320, usunąć pył i nanieść warstwę pożądanego koloru. Na 

bardziej zniszczonych częściach można nanieść drugą warstwę. Jeżeli przedmiot jest mniej narażony na warunki pogodowe, 

operacje poprawki i renowacji można przeprowadzać rzadziej. W celu przedłużenia ochrony powłoki oraz wyglądu produktu, 

zaleca się czyszczenie powierzchni neutralnym Detergentem RR1050 i pielęgnację odświeżającą preparatem RR1250. Należy 

unikać agresywnych środków czyszczących.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI:
Lakier Nawierzchniowy Woskowy RCxx30.

OPAKOWANIA

0,75 L 2,5 L 5 L 25 L

RC2030
BEZBARWNY

RC3030
MIODOWY

Przechowywać
> 5°C

Aplikacja
> 10°C

Gotowy do użycia

Pędzel
Natrysk

Wydajność
10 m²/L

Wymieszać dobrze
przed użyciem

Czas schnięcia
między warstwami
2-6 godz.

Czas ostatecznego
wysychania
12 godz.

Zawartość części
stałych
32 ± 3 %

Lepkość
DIN8 14 ± 3’’

Ciężar właściwy
1,05 ± 0,1 g/cm3

pH
8,5 ± 1,0

Glosowość
12

*

*Z wyjątkiem wersji bezbarwnej

RCxx30 


