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INSTRUKCJA UŻYCIA ULTRA EVER DRY 

 

Ultra-Ever Dry to oparty na rozpuszczalnikach dwu częściowy (górna i dolna warstwa) impregnat do 

powierzchni. Nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.  Oferuje 

superhydrofobiczną i olejofobiczną długotrwałą ochronę na wysokim poziomie w różnych warunkach 

pracy.  Zapewnia ochronę  przeciw wilgoci, oblodzeniu, bakteriom, korozji oraz zapewnia właściwości 

samoczyszczące.   

Ultra Ever DRY nie jest całkowicie przezroczysty - pozostawia matowy, białawy nalot, którego 

intensywność zależy od grubości nałożonej warstwy. Środek wykazuje odporność na umiarkowane 

czynniki ścierające, jednak zmniejszają jego okres działania. Nakładanie Ultra Ever Dry polega na 

nałożeniu warstwy dolnej (bottom coat), a później w tej samej proporcji nałożenia warstwy górnej (top 

coat). Należy pamiętać, aby poczekać aż wyschnie warstwa dolna przed nałożeniem warstwy górnej. 

UWAGA: Jeżeli białawy nalot może negatywnie wpłynąć na odbiór estetyczny materiału należy najpierw 

wypróbować na mniejszej powierzchni. 

Zasady BHP: 

Przy nakładaniu zawsze należy używać sprzętu ochronnego. Dotyczy to każdej osoby wystawionej na 

kontakt z nakładanym środkiem w formie mgiełki. Należy używać: 

- Półmaski o stopniu ochrony P100 z wymiennymi filtrami 

- Gogli ochronnych 

- Rękawic nitrylowych 

-opcjonalnie kombinezonu ochronnego w celu zapobiegnięcia kontaktu ze skórą i niepożądanym 

kontaktem z ubraniem 

Urządzenia do nakładania: 

Opcja A: Sprayer pneumatyczny 

- Kompresor powietrza 

- Dwa pneumatyczne sprayery (oddzielny dla każdej warstwy)” 

 Powinno się wyjąć filtr przy nakładaniu UltraEver Dry 

 Optymalne ciśnienie to ok. 25 psi (ok. 1,7 bara )  

 Rozmiar końcówki = 0,50 – 1,27 mm (0,020 -0,050 cala) 
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Opcja B: Natryskiwacz z pompą 

 Dwa sprayery z pompą ręczną, jeden dla górnej i jeden dla dolnej warstwy 

 Pompy muszą być kompatybilne z rozpuszczalnikami umieszczonymi w substancji. Ksylen dla 

warstwy dolnej i aceton dla warstwy górnej 

 Ustawialny rozmiar końcówki dla ustawienia optymalnej mgiełki 

Opcja C: Opryskiwacz spustowy 

 Po jednym opryskiwaczu dla każdej warstwy. Na ogół dostępne o objętości 950 mL. 

 Pompy muszą być kompatybilne z rozpuszczalnikami umieszczonymi w substancji. Ksylen dla 

warstwy dolnej i aceton dla warstwy górnej 

 Ustawialny rozmiar końcówki dla ustawienia optymalnej mgiełki 

 

Dodatkowe opcjonalne wyposażenie: 

  Opalarka lub suszarka w celu skrócenia czasu schnięcia 

 Ksylen dla czyszczenia urządzeń po użyciu lub czyszczenia powierzchni, gdzie został źle nałożony 

środek 

Przy optymalnym nałożeniu jeden galon amerykański (3,8 L) Ultra Ever Dry powinien pokryć 23 m2. 

Przygotowanie powierzchni: Należy usunąć z przeznaczonej do pokrycia powierzchni jakikolwiek olej, 

smar, kurz, brud, rdzę oraz inne pyły, aby zapewnić odpowiednią  przyczepność warstwy dolnej z 

powierzchnią. Potraktowanie powierzchni szlifierką/polerką lub papierem ściernym powinno poprawić 

przyczepność. 

UWAGA – kluczowe dla poprawnego nałożenia Ultra Ever Dry jest odpowiednie wymieszanie każdej 

warstwy przed nałożeniem. Prosimy stosować się do czasów podanych poniżej. Dodatkowo UEDry 

powinno wymieszać się w jego oryginalnym pojemniku, gdyż jest to mieszanina i należy doprowadzić ją 

do stanu jednorodności. Nie można najpierw przelać UEDry to innego pojemnika, aby tam go wymieszać, 

gdyż przelejemy tylko część jego składników. Po wymieszaniu UEDry powinien mieć wygląd 

przypominający gęstawe białe mleko. Jeśli przy nalewaniu do urządzenie do aplikacji ciecz jest 

przezroczysta to znaczy, że został źle wymieszany. 

Krok 1: Nałożenie warstwy dolnej (Bottom coat) 

Jako, że Ultra Ever Dry to mieszanina należy doprowadzić ją do uzyskania stanu jednorodnego przed 

rozpoczęciem nakładania. Przy pojemnikach o objętości poniżej jednego galona należy bardzo dokładnie 

wstrząsnąć i wymieszać substancję przez 7-10 minut aż stanie się jednorodna.  Przy pojemnikach powyżej 

jednego galona należy użyć mieszadła do farby i wymieszać mieszaninę w pojemniku  przez 7-10 minut. 

Po wymieszaniu nalewamy warstwę do urządzenia, którego będziemy używać do nakładania. Podczas 
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nakładania zalecana się dodatkowe mieszanie substancji w zbiorniku urządzenia do nakładania.  Powinno 

się nakładać warstwę, która będąc jeszcze mokrą będzie miała grubość ok. 1 mm. Po wyschnięciu 

objętość warstwy się zmniejszy. Należy uważać, aby nie nałożyć za dużej warstwy, gdyż może 

doprowadzić do nieregularnej struktury, widocznych odbarwień oraz zwiększenia ilości użytego środka. 

Warstwa dolna powinna schnąć od 30 minut do godziny zanim zaczniemy nakładać warstwę górną (Top 

coat). Można skrócić ten czas używając opalarki lub suszarki. 

 

 

 

Krok 2: Nałożenie warstwy górnej (Top coat) 

Należy użyć innego urządzenia niż użyto do warstwy dolnej. Przy pojemnikach o objętości poniżej 

jednego galona należy bardzo dokładnie wstrząsnąć i wymieszać substancję przez 3-5 minut aż stanie się 

jednorodna.  Przy pojemnikach powyżej jednego galona należy użyć mieszadła do farby i wymieszać 

mieszaninę w pojemniku  przez 3-5 minut. Stosujemy te same zasady, co przy nakładaniu warstwy dolnej. 

Na warstwę dolną nakładamy taką samą ilość warstwy górnej jak wcześniej warstwy dolnej (przy 

poprawnym nałożeniu powinno się zużyć tyle samo substancji z obu warstw).  Warstwa dolna powinna 

schnąć ok. 30 minut. W przypadku, gdy zależy nam na jak najdłużej żywotności Ultra-Ever Dry zaleca się 

pozostawienie ich na noc, aby dokładnie wyschły. 

Krok 3: Czyszczenie urządzeń 

Do czyszczenia urządzeń najlepiej jest użyć ksylenu. Wydmuchajcie urządzenia aż nie będzie wewnątrz 

resztek środka. 

Stosowanie Ultra-Ever Dry: 

Po wyschnięciu impregnat będzie odpychał mikstury wodne oraz niektóre oleje rafinowane. Czyszczenie 

powierzchni powinno się odbywać przy użyciu wody o niskim ciśnieniu. Kurz i bród powinien bardzo 

łatwo schodzić i powierzchnia powinna być całkowicie sucha. Powierzchnia straci swoje właściwości jeżeli 

zostanie potraktowana detergentami, mydłem, rozpuszczalnikami oraz wodą z bardzo wysokim 

ciśnieniem. W związku z tym, że ludzka skóra jest pełna naturalnego oleju, to wielokrotna ekspozycja na 

dotyk może doprowadzić do zmniejszenia żywotności. 
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