ADLER Abziehlack farblos

16602

Bezfarebný lak na ochranu kovov na báze rozpúšťadiel, pre priemysel a remeslo

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Bezfarebný lak
na báze rozpúšťadiel pre dočasnú ochranu
kovových plôch proti znečisteniu

Oblasti použitia

Striekacie kabíny a miesta pre striekanie: pre vytvorenie dočasného
ochranného filmu pre všetky kovové plochy na dosiahnutie čo
najkratšieho času potrebného na čistenie striekacích kabín. Po
primeranom znečistení sa lakový film stiahne spolu s priľnutými
lakovými zvyškami a odstráni sa ako zvláštny odpad. Potom môžu
byť striekacie kabíny nanovo chránené s ADLER Abziehlack 16602.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

Technika nanášania

50 %

11-12 ZKL 1601



Produkt pred použitím premiešať



Použiť iba na podklady odolávajúce rozpúšťadlám



Minimálne 2 – 3 x nánosy valčekovaním, natieraním alebo
striekaním; príliš tenká vrstva sa neskôr zle dáva dole!



Pri menšom zriedení sa pri striekaní nádobkovou pištoľou môžu
tvoriť niťky, ktoré nemajú žiadny vplyv na ochrannú funkciu.



Abziehlack musí byť najneskôr po 6 mesiacoch obnovený.
Staršie filmy krehnú a tým sa dávajú ťažšie dole. Vyššie teploty
a slnečné žiarenie skracujú životnosť filmu.
Spôsob
Natieranie
valčekovanie
Nádobková
nánosu
pištoľ
tryska
1,8
(ø mm)
Striekací lak
ca. 3 - 4
(bar)
Riedenie
ADLER Abziehlackverdünnung 80052
Prídavok
0 - 10
0 - 10
ca. 50
riedenia v %
Výdatnosť na
1)
nános (m²/l)
5
1)
Výdatnosť vrátane prídavku riedenia a strát pri striekaní

otočte

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk
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 Abziehlack farblos

Čas schnutia

Čistenie pracovného náradia

Prelakovateľný po cca 3 - 4 hodinách medzisušenia pri izbovej
teplote; spustenie do činnosti striekacích kabín s vodnou clonou po
schnutí cez noc .

Ihneď po použití očistiť s ADLER Waschverdünnung 80077 alebo
ADLER DD-Verdünnung 80019.

PODKLAD
Druh podkladu

Kovové povrchy striekacích kabín a miest na striekanie

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a vosku

Príprava podkladu

Čistenie a odmastenie lakovaných kovových plôch s ADLER
Waschverdünnung 80077 alebo ADLER Aceton Waschmittel 95130.

ÚPRAVA POVRCHU
Vrstva sťahovacieho laku

Min. 2 - 3 x natrieť, valčekovať alebo striekať ADLER Abziehlack
16602 s medzisušením cca. 3 – 4 hodiny bez medzibrúsenia

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

5l

Dodatočné produkty

ADLER Abziehlackverdünnung
ADLER Waschverdünnung
ADLER Aceton Waschmittel
ADLER DD-Verdünnung

80052
80077
95130
80019

WEITERE HINWEISE
Trvanlivosť/ Skladovanie

Min. 12 mesiacov v originálne uzavretých obaloch
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a
vyššími teplotami.

Bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler-lacke.com.
Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym
použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)
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