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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-Unigrund 41191 ff 

           
 

 

 

 20 %         

 
Popis výrobku: vodouriediteľný základ na ochranu pred koróziou na báze 

akrylátových disperzií pre interiér a exteriér. Netvorí kvapky, 

tixotropný. Vynikajúca ochrana proti korózii. 

 

Oblasť použitia: železné konštrukcie a prístroje, priľnavostný most  pre zinok, hliník 

ako aj tvrdené PVC. 

 

Spôsob aplikácie: natieranie (akrylový štetec), valčekovanie, striekanie 

 

Príprava podkladu: Nový náter 

 Železo a oceľ:  
Zvyšky olejov a tukov omyť s ADLER Entfetter 80394. Následne 

umyť čistou vodou. 

Interiér: 1 sýty náter s ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff 

Exteriér: 2 nátery s ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff 

 

Zinok: 

Obrúsiť do matna brúsnym rúnom a ADLER Entfetter 80394. 

Následne omyť čistou vodou. 

1 náter s ADLER  Acryl-Unigrund 41191 ff 

 

Hliník a iné neželezné kovy: 

Obrúsiť do matna brúsnym rúnom a ADLER Entfetter 80394. 

Následne omyť čistou vodou. 

1 náter s ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff. 

 

Plasty: 

Obrúsiť s brúsnym rúnom. 

1 náter s ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff. 

Vzhľadom na množstvo druhov plastických hmôt odporúčame skúšku 

priľnavosti.( nevhodný  sú napr. polypropylén a polyetylén) 

 

Renovačný náter: 

Nečistoty, hrdzu ako aj voľné nátery odstrániť. Miesta so zbytkami 

hrdze natrieť sýto s ADLER Ferroblock 41108.  Dobre priľnuté staré 

nátery obrúsiť. 

1 náter s ADLER Acryl-Unigrund 41181 ff. 
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Pokračovanie  
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Vrchný náter: vodouriediteľnými produktami ako napr.: 

 ADLER Seidenacryl 40750 ff 

 ADLER Glanzacryl 40700 ff 

 ADLER Ferroantik 41160  

 

Čas sušenia (20°C): min.6 hodín  

 Bezpodmienečne nutné je zabrániť skorému zaťaženiu dažďovou 

vodou  a rosou!! 

  

Riedenie: vodou, v dodanej forme je pripravený na natieranie 

 Pre striekanie zriediť s 10-20 % vodou 

 

Teplota spracovania nie menej ako  +10 °C, vysoká vzdušná vlhkosť a /alebo nízke  

objektová teplota: teploty predĺžia čas schnutia. 

 

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť s ADLER 

Abbeizer  Rote Krähe 95125. 

 

Výdatnosť: cca 8 m
2
/l  

 

Skladovanie: v chlade ale nie v mraze 

 

Trvanlivosť: 3 roky v originálne uzavretom obale 

 

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 l  

 

Farebné odtiene: Weiss ( biely)   41191 

 Grau (sivý)   41192 

 Rotbraun (červenohnedá) 41193 

    

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje: 


