
 

19-03-2019 

KARTA TECHNICZNA 
 

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. Numer rejestrowy: 000029202 

Tel.: +48 34 329 45 03 Łódzka 3 www.ranal.pl 

Fax: +48 34 320 12 16 42-240 Rudniki, PL ranal@ranal.pl 

 

 

ROZCIEŃCZALNIK DO 
CIENIOWANIA SPRAY 

Rozcieńczalnik do cieniowania służy do 
niwelowania optycznych różnic barwy w miejscu 
styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego 
lakieru akrylowego. 

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO ! 

 

CECHY PRODUKTU 

 Łatwy w użyciu. 

 Może być używany z lakierami kolorowymi i bezbarwnymi. 

 Doskonałe właściwości odkurzu powłoki. 

 Wysoka jakość wykończenia. 

 Może być używany z większością nowoczesnych lakierów 2-k i 1-k, ale zawsze należy 

przeprowadzić próbę przed zastosowaniem rozcieńczalnika do cieniowania spray z 

różnymi rodzajami lakierów. 

UWAGA! Produkt zawiera aceton, może rozpuszczać lub odbarwiać powierzchnie takie jak 

lakiery do plastiku, powłoki lakiernicze, farby tekstylne, etc. Dlatego też należy najpierw 

wypróbować produkt na niewidocznym miejscu danej powierzchni. 

 

BAZA 

Rozpuszczalniki oraz specjalne dodatki powierzchniowo czynne zwilżające/zwiększające 

rozlewność/zapobiegające powstawaniu kraterów. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

 Używać w temperaturze pokojowej. 

 Wstrząsnąć przed użyciem. 

 Stosować Rozcieńczalnik do Cieniowania do krawędzi powłoki lakierniczej do wtapiania 

krawędzi lub rozpuszczania odkurzu. 

 NIE NAKŁADAĆ grubą warstwą. 

 Wypolerować cieniowaną powierzchnię suchą, niepylącą szmatką. 

 Pozostawić do odparowania/wyschnięcia. 

UWAGA! Temperatura aplikacji 8oC ÷ 25oC 
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności 
w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 60 miesięcy.  

 

PRZEPISY BHP 

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

 

OPAKOWANIE 

Art. Nr 
40603 

Pojemność, ml 
400 

Opakowanie zbiorcze, szt.: 
12 

Waga kartonu, kg: 
5,20 

 

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia 

nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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