ADLER ABS Kantenaktivator

8315000210

Předpříprava pro lakování ABS hran pro řemeslné a průmyslové použití.

POPIS PRODUKTU
Všeobecné informace

Oblasti použití

Rychleschnoucí speciální roztok na zlepšení přilnavosti nábytkových
laků na ABS hranách.


ABS hrany, které mají být povrchově upraveny nábytkovými
laky ADLER



Výrobek lze
rozpouštědel.



Používejte v kombinaci s vhodným
systémem.



Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných
produktů.

přelakovat

ADLER

laky

na

bázi

vody

i

vrchním nátěrovým

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

Doba schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Produkt před použitím důkladně protřepte.



Navlhčete čistý mořící papír nebo celulózové rouno pomocí
ADLER ABS Kantenaktivator 8315000210 a plastovou hranu
přetřete mírným tlakem.



Kvůli velkému množství plastů se doporučuje provést zkoušku
přilnavosti.



Kvůli různým vlastnostem ABS hran dostupných na trhu se
doporučuje provést test snášenlivosti na původní hraně a
zkontrolovat přilnavost laku (na povrchu a hranách) po uplynutí
doby schnutí přes noc při pokojové teplotě.

Lze přelakovat

10 až max. 30 min.

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Sušení závisí na tloušťce
vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti obalů
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Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
Tel: 00420/731 725 957 E-mail: info@adlercesko.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obal ů, barevných odstínů a
stupňů lesku jsou vyhrazeny.

ADLER ABS Kantenaktivator

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost/skladování

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 15 °C).
Ihned po použití nádobu pevně uzavřete.

Bezpečnostně-technické
informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.
Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle.
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