
RX50xx EXCLUSIVE 1

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Drzwi i okna, okładziny, balkony, deski boazeryjne, meble ogrodowe, altany i werandy, podbitki dachowe, deska elewacyjna, deska 

tarasowa, płoty.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Exclusive 1 to jedyne w swoim rodzaju, kompleksowe rozwiązanie do impregnacji i renowacji. Jego główną zaletą jest możlwość 

uzyskania przy użyciu tylko jednego produktu takiego samego efektu, który można uzyskać dzięki bardziej złożonemu systemowi 

lakierniczemu. Jest odpowiedni zarówno do drewna twardego, jak i miękkiego. Exclusive 1 charakteryzuje się bardzo szybkim 

wysychaniem i naturalnym efektem estetycznym. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Jego specjalne absor-

bery i fi ltry UV+ zatrzymują promieniowanie UV na powierzchni i chronią ligninę. Jest to produkt przeznaczony do przedłużenia 

żywotności drewna na zewnątrz, wykonany z mieszanki zaawansowanych technologicznie żywic. Nie złuszcza się dzięki formule 

ulegającej samodegradacji. Tworzy jednolitą warstwę ochronną, która nie tworzy fi lmu. Dzięki Exclusive 1 konserwacja i renowa-

cja stają się łatwymi czynnościami, które nie wymagają szlifowania. Wersja przezroczysta nie zawiera tlenków żelaza, dlatego nie 

może zagwarantować takiej samej ochrony jak wersje kolorowe.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Surowe drewno. Podłoże przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150, oczyścić powierzchnię z pyłu i nałożyć 2-3 

warstwy produktu. Drewno barwione/impregnowane. Możliwe jest naniesienie RX50xx na drewno barwione bejcami o niskiej zawar-

tości części stałych lub impregnatami. Po oczyszczeniu powierzchni należy przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Następnie 

usunąć pył po szlifowaniu i nałożyć 1-2 warstwy produktu. Drewno lakierowane. Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80-

150 w celu przywrócenia drewna do surowego stanu. Oczyścić powierzchnię i nałożyć 2-3 warstwy produktu. Podłogi wewnętrzne.

Postępować jak powyżej, w zależności od stanu drewna. W celu uzupełnienia systemu lakierniczego zaleca się aplikację lakieru 

nawierzchniowego do podłóg i mebli RPxx60.

KONSERWACJA

W przypadku powierzchni, która nie jest narażona na intensywne zużycie, należy ją dokładnie oczyścić z kurzu i tłuszczu, a następnie 

nałożyć 1-2 warstwy RX50xx. W przypadku zniszczonej powierzchni konieczne jest jej przeszlifowanie, a następnie nałożenie 2-3 

warstw RX50xx. Istnieje możliwość wyczyszczenia podłoża neutralnym detergentem RR1050 przed aplikacją RX50xx.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier nawierzchniowy do podłóg i mebli RPxx60, lakier nawierzchniowy UV Defender RQxx70, seria Prestige RBxxx0, Decogrip 

Solution RE20xx.

OPAKOWANIA

0,75 L 5 L

RX5000
BEZBARWNY

RX5001
BIAŁY

RX5002
DĄB

RX5003
TEAK

RX5004
ORZECH WŁOSKI

RX5005
WENGE

Przechowywać
5-35°C

Aplikacja 
> 10°C

Gotowy do użycia

Pędzel
Natrysk
Wałek

Wydajność 
12 m²/L

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas schnięcia 
między warstwami 
3-12 godz.

Czas ostatecznego 
wysychania 
24 godz.

Zawartość części 
stałych 
26 ± 2 %

Ciężar właściwy 
1,05 ± 0,1 g/cm³

pH
8,0 ± 0,7

Glosowość 
5

RX50xx 


