
 

07-07 (nahrazuje 01-07)                                                                                                                                                  Prosím obraťte 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-303 
 
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 prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, 
barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny. 

ADLER ACRYLCOLOR                                          40410 ff 
Vysoce kvalitní fasádní nátěr 
 

     
 
 
 

          

 
Popis výrobku Vysoce kvalitní barva na fasádu na čistě akrylátové bázi 

pro exteriéry.  
Zvláštní vlastnosti Odolná proti oděru podle normy DIN 53778-2, 

přezkoušená podle normy ÖNORM C 2358, nepropouští 
CO2, zachovává proto alkalitu betonu. Zvláště odolná proti 
škodlivinám v ovzduší, velmi vydatná. 
 
Propustnost vodních par dle EN ISO 7783-2: třída 2 (0.14 
< Sd-hodnota <1.4): střední 
Propustnost vody dle DIN EN 1062-1: třída 3 (w-hodnota 
<0.1): nízká 
 

Oblasti použití Hotový beton, omítkové fasády, podezdívky. 
 

Způsob nanášení Válečkování, natírání nebo stříkání airless (jemné sítko, 
velikost ok 0,2 mm, tlak při stříkání 150 barů, velikost trysky 0,031 
palce). 
 

Ošetření podkladu • U čistých, suchých a nosných podkladů není potřebné 
předchozí ošetření. 

• Malé trhliny, díry nebo nerovnosti se odstraní pomocí 
vhodné fasádní stěrky.  

• Podklady s velkoplošnými trhlinami se renovují 
nátěrovým systémem s trvalou elasticitou. 

• Čerstvou omítku a beton nechat 2 – 3 týdny proschnout.
• Savé nebo písčité podklady předem ošetřit výrobkem 

ADLER Tiefengrund s obsahem rozpouštědel.  
• Řasy, mech nebo plíseň ošetřit Fungisanem (viz. tech. 

list). 
 

Základování 1x ADLER Acrylcolor zředěný max. 10 % vody 
 

Krycí nátěr 1x ADLER Acrylcolor neředěný 
 

Ředění vodou 
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Doba schnutí (20 °C) Prach neulpívá po cca 15 minutách. 

Přetřít je možné po cca 3 hodinách. 
 

Teplota objektu a zpracování Nesmí klesnout pod + 5 °C. 
Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují 
schnutí. 
 
Nezpracovávat při silném slunečním osvitu, dešti nebo 
hrozícím mrazu. 
 

Pracovní přístroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Naschlé zbytky barev 
lze odstranit lehce odbouratelným výrobkem  
ADLER Abbeizer. 
 

Vydatnost (na jedno nanesení) 8-10 m²/l, podle savosti a povahy podkladu  
 

Skladování V chladu, ale ne v mrazu. 
 

Dodávané balení 750 ml, 3 l, 9 l, 15 l 
 

Barevný odstín W10 Weiß  40410  (bílá) 
Basis W20  40411 
Basis W25  40412 
Basis W30  40413 
Basis R       40414 
Basis Y        40415 
 
Pouze pro tónování pomocí míchacího systému ADLER 
Color Farbmischsystem. 
 

Bezpečnostně technické údaje 
 

Respektujte, prosím, bezpečnostní list. 

 


