ADLER Acryl-Holzgrund

41001

Vodou ředitelná základní vrstva a mezivrstva na dřevo v interiéru a exteriéru pro domácí dílnu a
profesionální použití

POPIS PRODUKTU
Obecné informace



Vodou ředitelná bílá základní vrstva a mezivrstva na bázi speciální
akrylátové disperze. Neobsahuje biocidy.

Speciální vlastnosti
Zkušební normy



Dobře izoluje barvicí extraktivní látky a skvrny od zaschnuté vody.



Vysoká elasticita a plnivost



Šetrný vůči životnímu prostředí, bez zápachu



Francouzské nařízení DEVL1104875A o značení produktů na
povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Oblasti použití

Dřevo v interiéru a exteriéru.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

Technika nanášení
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Před použitím produkt promíchejte.



Je potřebná teplota produktu, předmětu a prostorová teplota
nejméně + 10 C.



Příliš malé nanášené množství a/nebo silné zředění snižují
izolační účinek!



Obsah barvicích extraktivních látek rozpustných ve vodě se může
značně lišit podle druhu dřeva a oblasti původu. Pro posouzení
izolačního účinku proto doporučujeme vždy provést zkušební
povrchovou úpravu na části originálního dřeva.



Izolační účinek se plně projeví po schnutí přes noc.
Způsob
nanášení
Stříkací tryska
(Ø mm)
Stříkací tlak
(bar)
Ředění

Natírání

Váleček

Pohárková pistole

-

-

1,8 - 2

-

-

2 – 2,5
vodou

obraťte

ADLER Acryl-Holzgrund

Přísada
max. 5
ředidla v %
Vydatnost na
8 - 10
jednu vrstvu
1)
(m²/l)
1)
Vydatnost vč. přísady ředidla a prostřiku

Doby schnutí
(pokojová teplota 20°C)

Brousitelný
Přelakovatelný

max. 20

po 3 - 4 hodinách
po 3 - 4 hodinách

Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé zasychání).

Čištění pracovních
nástrojů

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.
Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na odstraňování
starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD
Druh podkladu

Dřevo, dřevěné materiály

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků
a dřevěného prachu.
Dodržujte ÖNORM B 2230-1.
Viz též VOB, část C, DIN 18363, díl 3; Malířské a lakýrnické práce.
Dodržujte technický list BFS č. 18.
Předpokladem dlouhé životnosti povrchové úpravy je dodržování
zásad konstrukční ochrany dřeva.

Vlhkost dřeva
Příprava podkladu

Listnaté dřevo: 12 % +/- 2 %
Jehličnaté dřevo:15 % +/- 2 %
Pro optimální životnost doporučujeme obrousit hladké plochy dřeva
zrnitostí 80 ve směru vláken, důkladně očistit a odstranit vytékající
extraktivní látky jako např. pryskyřici a zásmolky. Ostré hrany je třeba
zaoblit.
Dřeviny bohaté na pryskyřici a exotické dřeviny s extraktivními
látkami, zpomalujícími schnutí, očistěte nitroředidlem ADLER
Nitroverdünnung 80001.
Místa napadená řasami, mechem nebo plísní ošetřete produktem
ADLER Fungisan 96349.
Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Základní vrstva
příp. mezivrstva

1 - 2 x ADLER Acryl-Holzgrund 41001
Schnutí mezi jednotlivými vrstvami cca 3 - 4 hodiny.
Izolační účinek se plně projeví po schnutí přes noc.
Surové jehličnaté dřevo příp. dřevo v exteriéru, citlivé na houby,
nejprve 1x natřete produktem Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 a
násl.

Závěrečná povrchová
úprava
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1 - 2 x ADLER Glanzacryl 40701, ADLER Seidenacryl 40751 nebo 1 x
Pullex Aqua-Color W10 Weiß 53331 (bílý)

ADLER Acryl-Holzgrund

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ
Velikosti balení

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny

Bílý

Doplňkové produkty

odstraňovač starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Fungisan 96349
ADLER Seidenacryl 40751
ADLER Glanzacryl 40701
Pullex Aqua-Imprägnierung 51320
Pullex Aqua-Color W10 Weiß 53331
Pullex Renovier-Grund 50236 a násl.

DALŠÍ POKYNY
Skladovatelnost/
skladování

Technické údaje

Skladovatelnost 3 roky v originálním uzavřeném obalu.
Při uskladnění chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30°C).

Obsah VOC

Mezní hodnota EU pro Acryl-Holzgrund (kat.
A/g): 30 g/l (2010). Acryl-Holzgrund obsahuje
maximálně 30 g/l VOC.

Kód produktu
pro barvy a laky

M-GP01

Bezpečnostně technické
údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální
verze je dostupná na Internetu na adrese www.adler-lacke.com.
Musí být zcela zabráněno vdechování lakových aerosolů. To se zajistí
správným používáním ochranné dýchací masky (kombinovaný filtr
A2/P2 – EN 141/EN 143).
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