ADLER Additiv-Lösung M

90697

Pomocný prípravok proti tvorbe fľakov na lakovaných a morených povrchoch v dôsledku prítomnosti
kovových častíc, pre priemysel a remeslo.

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Špeciálne aditívum, brániace tvorbe fľakov od malých kovových
znečistení na dýhach a masívnom dreve s obsahom tanínu

Oblasti použitia

 Prídavok do moridiel na báze vody pre listnaté dreviny ADLER
Aqua-Colora a ADLER Aqua-Style
 Prídavok do ADLER Aqua-Intense GL 30016
 Zabraňuje listnatým drevinám bohatým na tanín ako sú dub a
jaseň reagovať s kovovými časticami, ktoré sa na materiál
dostanú počas opracovania ( napr. rezaní dýhy, brúsení brúsnym
rúnom).
 Nemá žiadny vply na odtieň moridla.

SPRACOVANIE
 ADLER Additiv-Lösung M 90697 dôkladne vmiešať do moridla
resp. laku.

Pokyny pre spracovanie

 Znečistenie kovovými pilinami bude znateľné pri vodovaní dreva
resp. pri skúšobnom morení
 Prosíme rešpektujte technický list produktu ADLER Aqua-Colora,
ADLER Aqua-Style ua ADLER Aqua-Intense GL ako aj naše
Smernice pre morenie dreva

Množstvo prídavku

Pridávajú sa 2 resp. 4 hmotnostné percentá.
Odporúčajú tieto množstvá prídavku:
ADLER Aqua-Colora oder ADLER Aqua-Style:
ADLER Aqua-Intense GL:

4%
2%

2 bzw. 4 %

Doba spracovateľnosti
roztokov

1 týždeň

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití očistiť vodou alebo s ADLER Aqua- Cleaner 80080
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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 Additiv-Lösung M

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

500 ml

Prídavné produkty

ADLER Aqua-Cleaner 80080

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/ Skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch .
V chlade, ale bez mrazu

Technicko bezpečnostné údaje
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Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler-lacke.com.

