
 

12-09 (nahrazuje 11-09)                                                                                                                                         Prosím obraťte 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  

 
Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. 

O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. 

Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tonů a dosažitelného stupně lesku 

jsou vyhrazeny. 

 

ADLER Pflegeset Plus                                  51695  
Systémová péče 
 

       

   

 

Popis výrobku Systémová péče pro lazurovaně natřená dřevěná okna a 

zahradní nábytek, která se skládá z čisticího hadříku 

96210, ADLER Top-Cleaner 51696, ADLER Top-Finish 

51697 a ADLER Fenster-Tool Auftragskissen (polštářek na 

nanášení) 95581. 
 

Zvláštní vlastnosti ADLER Top-Cleaner 51696    
vysoký stupeň rozpouštění nečistot, velmi dobré 
odmašťovací vlastnosti. 
 

ADLER Top-Finish 51697 
uzavírá mikroskopické trhliny a póry lakového filmu, 
prodlužuje tím renovační intervaly. Výsledkem jsou 
hedvábně lesklé povrchy, které je možno bez problémů 
přelakovat. 
 

Oblasti použití Lazurovaně natřená dřevěná okna a zahradní nábytek 
doporučujeme použít ADLER Pflegeset Plus 51695 jednou 
za rok. Není zapotřebí použít ma dřevěná okna, která jsou 
svou vestavbou chráněna před vlivy počasí.  
 

Způsob nanášení ADLER Top-Cleaner 51696 
Základ umyjte teplou vodou, do které přidejte několik kapek 
čistícího prostředku Top-Cleaner. Následně odstraňte 
nečistoty a skvrny, poté plošně naneste na nalakované 
dřevěné díly čistícím hadříkem produkt. 
 

ADLER Top-Finish 51697 
Před použitím protřepejte, stejnoměrně a tence nanášejte 
čisticím hadříkem na již suché plochy, které byly předtím 
ošetřeny prostředkem ADLER Top-Cleaner. Samotným 
Fenster Tool se nanáší příliš velké množství ošetřujícího 
prostředku, proto je zapotřebí setřít čisticím hadříkem! 
 

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C ) ADLER Top-Finish 51697 ca 1 hodinu 
 

Teplota zpracování a objektu Nesmí klesnout pod + 10 °C. 
Vysoká vlhkost vzduchu popř. nízké teploty mohou 
výrazně prodloužit dobu schnutí. 
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Pokračování ADLER Pflegeset Plus 51695  

 
   

 

Pracovní nástroje Čisticí hadřík 96210 popř. poštářek na nanášení vymýt 
po použití teplou vodou a mýdlem. 
 

Vydatnost (na 1 nanesení) Obsah plechovky stačí ca na 10 m2 
 
 

Skladování Ne v mrazu 
 

Dodávané balení Souprava obsahuje 
1 čistící hadřík 96210 
1 Fenster-Tool Schale (miska) 95584 
1 Fenster-Tool Auftragskissen (polštářek na nanášení) 
95581 
500 ml ADLER Top-Cleaner 51696 
500 ml ADLER Top-Finish 51697 
 

Barevný odstín Farblos (bezbarvý) 
 

Bezpečnostně technické údaje Respektujte prosím bezpečnostní list. 

 


