ADLER Acryl-Klarlack

3004050252 ff

Číry lak na vodnej báze aj ako základový lak pre domácich majstrov a remeselné využitie.

POPIS PRODUKTU
Popis

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy

Oblasti použitia

Bezfarebný lak, s ľahkým spracovaním, na báze vody, voliteľne
lesklý, alebo matný základný a vrchný všestranný lak do interiéru
a exteriéru. Univerzálna aplikácia na rôzne podklady. Produkt je
bez zápachu a šetrný k životnému prostrediu, má dobrú
stohovateľnosť a nezožltne. Vynikajúca odolnosť voči
poveternostným vplyvom a trvalá elasticita.


DIN 53160/1 a DIN 53160/2 Odolnosť voči slinám a potu



ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých
elementov (neobsahuje ťažké kovy)



Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení
stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+



Transparentný ochranný lak do interiéru a exteriéru na
rozmerovo stabilné drevené prvky, hliník, zinok, tvrdené
PVC a nosné staré nátery.



Nepoužívať priamo na železo a oceľ.



Určený na lakovanie detských hračiek.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie
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Produkt pred použitím premiešať.



Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne
+ 10 C.



Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 – 25 °C
pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.



Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.



Používať tesniace profily a krycie pásky vhodné na laky na
báze vody.



Pri aplikácii natieraním sa odporúča použiť akrylový štetec.
Valčekovať pomocou valčeka s krátkym vlasom.

otočiť

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 Acryl-Klarlack

Spôsob nanášania

Spôsob
nanášania
Výdatnosť na
nános (m2/l)1)

natieranie

valčekovanie

cca 8 – 10

Produkt je pripravený na natieranie.
Tvar,
vlastnosti
a
vlhkosť
podkladu
ovplyvňujú
spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na
základe skúšobného náteru.

Čas schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

prelakovateľný

po cca 6 hod.

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí
od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej
vlhkosti vzduchu.
Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu predĺžiť
schnutie.
Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou.
Zaschnuté zvyšky farieb odporúčame odstrániť s ADLER
Abbeizer Express 8313000300.

PODKLAD
Druhy podkladu

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií
ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj
odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.
Nie nosné staré nátery treba do základu odstrániť.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12 % +/- 2 %
Ihličnaté dreviny: 15 % +/- 2 %

Príprava podkladu

Drevo a drevené materiály
Ostré hrany zaobliť, vystúpené extraktívne látky, ako napr. živicu
a živičníky odstrániť.
Brúsenie zrnitosťou P120 – P150
Železo a oceľ
Zbaviť hrdze až na čistý kov.
Mastné alebo olejové znečistenie odstrániť s ADLER Entfetter
80394
Zinok, hliník a iné neželezné kovy
Prebrúsiť do matného vzhľadu brúsnym rúnom s použitím ADLER
Entfetter 80394.
Tvrdené PVC a plasty povrchovo upraviteľné
Prebrúsiť do matného vzhľadu brúsnym rúnom s použitím ADLER
Entfetter 80394.
Staré nátery
Prebrúsiť zrnitosťou P120 a očistiť. Nie nosné staré nátery
odstrániť.
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ADLER Acryl-Klarlack
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Impregnácia

Na ochranu pred zamodraním, napadnutím hubami a
drevokazným hmyzom 1x natrieť s Pullex Imprägnier-Grund
4436000200 (platí pre dreviny triedy trvanlivosti podľa EN 350-2,
3 – 5).
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.
Drevo a drevené prvky v interiéri

Základovanie

Transparentné
1x ADLER Acryl-Klarlack 3004050252 ff
Pigmentované
1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021
Drevo a drevené prvky v interiéri
1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021
Železo a oceľ
1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021
Nerezová oceľ
Nerezovú oceľ dôkladne obrúsiť do matu a do 60 minút základovať
s ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 ff
Hliník a iné neželezné kovy
Eloxovaný hliník
Eloxovaný hliník dôkladne obrúsiť do matu a v priebehu 60 min.
základovať s ADLER 2K-Epoxigrund 68304 ff.
Tvrdené PVC a plasty schopné niesť povrchovú úpravu
1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021
Kvôli veľkému množstvu druhov plastov sa odporúča skúška
priľnavosti.
Staré nátery
Na nosných intaktných starých náteroch je potrebné vykonať skúšku
znášanlivosti. Na kolabujúcich miestach a nie intaktných plochách
vopred pripraviť podklad pre lakovanie. Skladba povrchovej úpravy
ako pri nových náteroch.
Prášková povrchová úprava
Pri práškovej povrchovej úprave my odporúčame základovanie
s ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304. Vyhotoviť skúšobnú vzorku
a vykonať skúšku priľnavosti. Pozri technický list BFS č. 24.
Prosíme dbajte na technické listy príslušných produktov.

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou P240.
Brúsny prach odstrániť.

Medzivrstva

Pigmentovaná povrchová úprava v interiéri a exteriéri
1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021
Prosíme dbajte na technické listy príslušných produktov.
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Vrchné lakovanie

Transparentné
1 – 2x ADLER Acryl-Klarlack 3004 ff
Pigmentované
1 – 2x ADLER Acryl-Klarlack 3004 ff
Prosíme dbajte na technické listy príslušných produktov.

STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA
Starostlivosť

Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh
poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a zvolený
farebný odtieň; pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť,
odporúčame ju vykonávať raz ročne.
V prípade potreby ešte intaktné plochy zbaviť prachu a špiny a natrieť
1 – 2x s ADLER Acryl-Klarlack 3004 ff.
Pri renovácii vonkajšej strany rozmerovo stabilných drevených prvkov
(okná a predné dvere) sa musí vnútorná vrstva skontrolovať a v
prípade potreby tiež natrieť rovnakým systémom.
Prosím dodržujte naše „Pracovné smernice pre povrchovú úpravu
rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných
stavebných prvkov – Údržba a renovácia“

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia
Farebné odtiene/stupne lesku

Ďalšie produkty

125 ml; 375 ml; 750 ml
Farblos Glänzend
(transparentný, lesklý)

3004050252

Farblos Matt
(transparentný matný)

3004050253

Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (drevo v exteriéri)
ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 (eloxovaný hliník a nerezová oceľ)
ADLER Abbeizer-Express 8313000300
ADLER Entfetter 80394

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými
teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC

EÚ-medzná hodnota pre ADLER Acryl-Klarlack
glänzend (Kat. A/d): 130 g/l (2010). ADLER AcrylKlarlack glänzend obsahuje max. 40 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje Bližšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú
v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na
webovej stránke www.adler.sk.
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