
ADLER Slovensko s. r. o. 

Montážna 3 

971 01 Prievidza   

  +421 46 519 96 21  +421 46 519 96 29 

   info@adler.sk 

http://www.adler.sk 

 

 Technický list 

 

 

  Prosím obráťte 

 

07-07 (nahrádza 01-07) - 1 - ADLER ACRYLCOLOR 40410 ff 

 
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   ACRYLCOLOR    40410 ff  

Vysokohodnotná povrchová úprava na fasády 

 

           

 

 
Popis výrobku:  Vysokohodnotná, vodou riediteľná farba na fasády, na čisto- 

akrylátovej báze, pre použitie v exteriéri.  

  

Osobité vlastnosti: Odolnosť proti oderu podľa DIN 53778-2, preskúšaná podľa 

ÖNORM C 2358, CO2 – nepriepustná, čím udržiava alkalitu 

betónu. Obzvlášť odolná voči škodlivinám v ovzduší, veľmi 

výdatná. 

 

 Priepustnosť vodnej pary podľa EN ISO 7783-2: trieda 2 

 (0.14 < Sd –hodnota <1.4): ,,stredná“ 

 Miera schopnosti prepúšťať vodu podľa DIN EN 1062-1: trieda 3 

 (w- hodnota ≤0.1): ,,nízka“ 

    

Oblasť použitia: hotový betón, fasádna omietka, sokel  

 

Spôsob aplikácie: valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sitko, 

veľkosť ôk 0,2 mm, tlak pri striekaní 150 bar, veľkosť dýzy 

0,031 cólu)  

 

Príprava   
podkladu: •Pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna      

predpríprava.  

 •Malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť 

s vhodným fasádnym tmelom. 

 •Veľkoplošné podklady s trhlinami renovovať s trvalo elastickým 

systémom  

 •Čerstvú omietku  a betón  nechať 2-3 týždne vysušiť. 

 •Savé poprípade pieskové podklady predpripraviť  

s rozpúšťadlovým ADLER Tiefengrund lösemittelhaltig 

 • Riasy, machy alebo napadnutia plesňou ošetriť s ADLER 

Fungisan (viď. technický list)     

  

Základný náter: 1x ADLER Acrylcolor zriedeným s max. 10% vody  
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Pokračovanie  
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Vrchný náter: 1x ADLER Acrylcolor- nezriedený  

 

Riedenie: vodou   

 

Teplota spracovania: Nie menej ako +5˚C.  

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia 

badateľne predĺžia. 

 

 Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi alebo 

hroziacom mraze. 

 

Čas sušenia: prach sa nelepí        po cca. 15 min.  

(teplota miestnosti 20 °C) pretierateľný                  po 3 hod. 
 

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farby môžete 

ľahko odstrániť  s ADLER Abbeizer.  

 

Výdatnosť: 8 – 10 m²/l, v závislosti od savosti a kvality podkladu  

 

Balenie: 750 ml, 3L, 9L, 15L  

 

Skladovanie: V chlade, ale nie v mraze.   

 

Farebné odtiene: W10 biely 40410 

 Báza W20 40411 

 Báza W25 40412 

 Báza W30 40413 

 Báza R      40414 

 Báza Y      40415 

 Iba tónovaním cez ADLER Color Farbmischsystem.  

 

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje:   
 


