Karta Techniczna

W naszych żyłach płynie farba

ADLER Abziehlack farblos

16601

Lakier ściągalny ochronny bezbarwny

25 - 30% 80019

Opis produktu

Bezbarwny lakier ochronny na bazie rozpuszczalników do
tymczasowej ochrony powierzchni metalowych przed zanieczyszczeniami.
Podstawa substancji błonotwórczej: żywice winylowe

Zastosowanie

Kabiny i stanowiska natryskowe. Do otrzymania tymczasowej warstwy ochronnej dla wszystkich powierzchni metalowych, by zapewnić możliwie krótkie czasy ich czyszczenia. Po odpowiednim zanieczyszczeniu warstwę lakieru ochronnego ściąga się razem z przylegającymi pozostałościami lakieru i usuwa jako odpad specjalny. Następnie kabiny natryskowe można ponownie ochronić przez
naniesienie lakieru ADLER Abziehlack 16601.

Metoda nanoszenia

Wałkami, natrysk

Przygotowanie podłoża

Oczyścić i odtłuścić daną powierzchnię metalu za pomocą
rozcieńczalnika do mycia ADLER Waschverdünnung
80077 lub acetonem ADLER Aceton 95130.

Lepkość w stanie dostarczanym

90 – 100 s wg DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Lepkość w stanie gotowym do
przerabiania

Nanosić wałkami w stanie nierozcieńczonym, do natrysku
powietrzem sprężonym (dysza 1,8 mm, 3-4 bar) rozcieńczyć ok. 25 – 30% ADLER DD-Verdünnung 80019 lub
Pur-Verdünnung 80029. W przypadku zbyt małego rozcieńczenia przy natrysku mogą się tworzyć włoski, które
jednak nie wpływają na działanie ochronne.

Technika pracy

Na powierzchnie do ochrony nanieść 2 – 3× wałkami lub
natrysnąć 2 – 3×. Zbyt cienkie warstwy lakieru ochronnego źle się później ściąga!

Rozcieńczalnik

DD-Verdünnung 80019 lub Pur-Verdünnung 80029

Przyrządy do pracy

Rozcieńczalnikami
ADLER Waschverdünnung 80077 lub
ADLER DD-Verdünnung 80019 lub Pur-Verdünnung
80029

Czas wysychania

Nadaje się do pokrywania lakierem po ok. 2 godz. schnięcia w temperaturze pokojowej; uruchomienie kabin natry-

07-10 (zastępuje 10-02) ZWKL 1601

Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu,
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

Ciąg dalszy

ADLER Abziehlack farblos 16601

skowych spryskiwanych wodą po schnięciu przez noc.
Wydajność (na pojedyncze naniesienie)

Ok. 6 – 8 m2/l

Wielkości pojemników

5l

Dane BHP

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki lakieru i rozcieńczalnika

