ADLER Abbeizer Spray

95126

Univerzálny odstraňovač náterov pre domácich majstrov a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU
Vysoko účinný odstraňovač farieb s gélovou konzistenciou aj pre
zvislé povrchy. Obzvlášť vhodný na odstránenie starých náterových
systémov na báze vody na povrchových úpravách okien. Vďaka dlhej
dobe spracovania odstraňuje tiež hrubé vrstvy náterovej hmoty v
jednej operácii a je tiež účinný pre viacero dvojzložkových systémov
(vykonať predbežnú skúšku). Produkt je formulovaný bez obsahu
chlórovaných uhľovodíkov.

Popis

 Na odstraňovanie povrchovo upravených prvkov, napr. drevené
okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď.

Oblasti použitia

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie



Pred použitím produkt pretrepať.



Produkt, teplota objektu a teplota miestnosti najmenej
+ 5 ° C.



Optimálne podmienky spracovania sú medzi
15 - 25 ° C pri rel. vlhkosti 40 - 80%.



Odporúča sa kontrola kompatibility materiálu na testovacích
povrchoch.



Tesniace materiály a iné časti citlivé na rozpúšťadlá musia byť
odlepené.



Farebné kovy môžu farbou zmeniť ADLER Abbeizer Express
8313000300.



Čas pôsobenia odstraňovaču približne 10 minút na jednu lakovú
vrstvu.



Doba pôsobenia odstraňovaču závisí od typu - hrúbky vrstvy,
pracovnej teploty a veku náteru. Optimálny čas pôsobenia sa
najlepšie určí na testovacom povrchu.



Silne savé podklady skracujú čas pôsobenia odstraňovaču.



Vyvarujte sa priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle
schnutie).



Zmäknutý starý náter odstráňte pomocou stieracích čepelí
ADLER 9591001 alebo škrabkou.



Očistené miesta dôkladne umyte vodou, aby ste zabránili
nežiaducemu sfarbeniu následných vrstiev.



Zostatok farby - odstraňovača ihneď odstráňte vodou.
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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

ADLER Abbeizer Spray

Spôsob nanášania

Spôsob nánosu
Výdatnosť na nános
(m²/l)

striekanie
cca 2 -3

Produkt je pripravení na použitie.
Produkt na hrubo naniesť.
Tvar výrobku, vlastnosti a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/
výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe
skúšobného náteru.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

400 ml (obsah balenia má výdatnosť cca 0,8 m²)

Farebné odtiene/stupne lesku

Farblos 95126 (bezfarebný)

Prídavné produkty

ADLER Lackziehklingen 9591001

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie

Minimálne 2 roky v originálne uzatvorených nádobách.
Pri skladovaní chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným
žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú
v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete
získať prostredníctvom internetu na webovej stránke www.adler.sk.
Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym
použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
Uvoľnený starý lak je klasifikovaný ako špeciálny odpad a musí byť
zlikvidovaný v súlade s právnymi predpismi.
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