ADLER ABS Kantenaktivator

8315000210

Predpríprava na lakovanie ABS hrán pre remeslo a priemysel.

POPIS PRODUKTU
Rýchloschnúci špeciálny roztok na zlepšenie priľnavosti nábytkových
lakov na ABS hranách.

Popis
Oblasti použitia



ABS hrany, ktoré majú byť povrchovo upravené nábytkovými
lakmi ADLER



Výrobok je možné prelakovať ADLER lakmi na báze vody
aj rozpúšťadiel.



Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým
systémom.



Dodržujte, prosím, príslušné technické listy produktov.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

Čas schnutia



Pred použitím produkt pretrepte.



Navlhčite čistý moriaci papier alebo celulózové rúno pomocou
ADLER ABS Kantenaktivator 8315000210 a plastovú hranu
pretrite miernym tlakom.



Vzhľadom na veľký počet druhov plastov sa odporúča spraviť
test priľnavosti.



Kvôli rôznym vlastnostiam ABS hrán dostupných na trhu sa
odporúča vykonať test znášanlivosti na pôvodnej hrane
a skontrolovať priľnavosť laku (na povrchu a hranách)
po uplynutí doby schnutia cez noc pri izbovej teplote.

prelakovateľný

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

cca 10 do max. 30 min

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od hrúbky nánosu,
teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia
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Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk
Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však
musia odsúhlasiť individuálne. 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 ABS Kantenaktivator

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.
Skladovať chránené pred priamym slnečným žiarením a vyššími
teplotami (nad 15 °C).
Ihneď po použití nádobu tesne uzavrite.

Technicko-bezpečnostné
údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú
v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať
prostredníctvom internetu na webovej stránke www.adler.sk.
Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.
Pri spracovaní sa odporúča používať ochranné rukavice a ochranné
okuliare.

07-19 strana 2 z 2

