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KARTA TECHNICZNA 

 

RUSZTOMAL KONCENTRAT 
DO RUSZTOWAŃ DREWNIANYCH 

wodorozcieńczalny, akrylowy 

OPIS PRODUKTU: 
RUSZTOMAL KONCENTRAT oparto na wodnej dyspersji żywicy akrylowej posiadającej 

zdolność penetracji w głąb podłoża oraz zawiera środki ochronne dla drewna i woski nadające 

hydrofobowość powłoce i zabezpieczające drewno przed warunkami atmosferycznymi                                  

i promieniowaniem UV. 

 

ZAKRES STOSOWANIA: 
RUSZTOMAL KONCENTRAT przeznaczony jest do zabezpieczenia drewnianych elementów 

rusztowań narażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.  

 
WŁAŚCIWOŚCI: 

• jest wodorozcieńczalnym, akrylowym wyrobem.  

• odpowiedni dobór składników powoduje penetracje impregnatu 

• zawiera środki ochronne dla drewna oraz woski nadające hydrofobowość powłoce i 

zabezpieczające drewno przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV 

• produkowany jest standardowo w kolorze czerwonym, żółtym i wiśniowym oraz na życzenie 

klienta w kolorach zgodnych z kartami kolorów RAL i NCS lub wzorcami.  

 

WŁASNOŚCI: 
Własności wyrobu 

lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. 20  

2C   

             15 ±4 s 

gęstość 1,02±0,02 g/cm3 

Ilość nakładanych warstw  1 

 

pH                 8,5- 9,2  

Kolorystyka  Żółty, czerwony, 

wiśniowy  

 

SPOSÓB STOSOWANIA: 
Powierzchnia drewniana musi być czysta i sucha, wilgotność drewna poniżej  20 %.  Warunki 

otoczenia w trakcie aplikacji: temperatura powietrza powinna wynosić przynajmniej +5 ºC,                              

a wilgotność powietrza powinna być poniżej 65 %. 

Wyrób przeznaczony jest do czystych powierzchni drewnianych. W przypadku malowania 

renowacyjnego uprzednio pomalowanych podestów należy wykonać próbę wchłaniania i 

wysychania wyrobu na takim podłożu. Podest powinien wyschnąć i nie brudzić rąk przy 

przekładaniu. Tylko takie podesty można przekazać do montażu.   

 

RUSZTOMAL KONCENTRAT należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.   

Przed malowaniem i w trakcie malowania wyrób należy dokładnie mieszać w celu zapewnienia 

jednorodnej barwy. 

RUSZTOMAL nanosi się na drewno metodą zanurzeniową lub za pomocą pędzla. Wystarcza 

jednokrotne malowanie aby uzyskać żądany kolor oraz zapewnić ochronę drewna. 

Narzędzia myć wodą.  
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Nie zlewać i nie przechowywać niezużytego wyrobu po rozcieńczeniu wodą.   

 

 

 

WYDAJNOŚĆ: 
8- 10 m2  z 1 litra RUSZTOMAL KONCENTRATU (po rozcieńczeniu wodą)  przy metodzie 

zanurzeniowej 

10 - 12 m2  z 1 litra RUSZTOMAL KONCENTRATU (po rozcieńczeniu wodą)   przy malowaniu 

pędzlem 

 
 

OKRES GWARANCJI:   
12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 

 RUSZTOMAL przechowywać w temperaturze  minimum + 5C. Chronić przed zamarzaniem. 

 
WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ. 
Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę 

Chronić przed dziećmi 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody 

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie 

Rozporządzenie (WE) nr 528/2012: zawiera środki konserwujące, w celu ochrony pierwotnych 

właściwości wyrobów poddanych. 

Zawiera Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1 H, 3H)-dion, masa 

poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), Pirytionian 

cynku, Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, oktylinon (ISO), bronopol (INN), 1,2-benzoizotiazol-

3(2H) 
 

 

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA: 
OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2001 / AKSIL – 2 

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).  

Produkt zawiera poniżej 130 g/l 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA  
Resztki płynnego produktu : 

Nie usuwać do kanalizacji. Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Odpad opakowaniowy: 

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do 

likwidacji 
BDO: 000033027 

 

OPAKOWANIA: 
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1000l, 150l, 20l, 10l, 5l  
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