ADLER Pflegeset Plus (zestaw pielęgnacyjny)

51695

Opis produktu

Systemowy środek pielęgnacyjny do lazurowanych okien
drewnianych i mebli ogrodowych, składający się ze
szmatki do czyszczenia 96210, środka do czyszczenia
ADLER Top-Cleaner 51696, środka wykończającego
ADLER Top-Finish 51697 i poduszki do nanoszenia
ADLER Fenster-Tool 95581.

Szczególne właściwości

ADLER Top-Cleaner 51696
Silna zdolność do rozpuszczania brudu, bardzo dobre
właściwości odtłuszczające
ADLER Top-Finish 51697
Zasklepia mikropęknięcia i pory w warstwie lakieru,
wydłuża przez to okresy użytkowania między
renowacjami.
Daje jedwabiste powierzchnie, które bez problemu można
lakierować.

Zastosowanie

Lazurowane okna drewniane i meble ogrodowe.
Zalecamy stosowanie zestawu ADLER Pflegeset Plus
51695 raz na rok. Nie jest potrzebne stosowanie na
oknach drewnianych, które dzięki miejscu wbudowania są
chronione przed działaniem czynników atmosferycznych.

Metoda nanoszenia

ADLER Top-Cleaner 51696
Podłoże oczyścić z brudu i zanieczyszczeń ciepłą wodą,
do której dodano kilka kropel płynu do mycia naczyń.
Następnie za pomocą szmatki 96210 lub poduszki
ADLER Fenster-Tool rozprowadzić środek ADLER TopCleaner 51696 po powierzchni lakierowanych elementów
drewnianych.
ADLER Top-Finish 51697
Wstrząsnąć przed użyciem i nanieść równomiernie cienką
warstwę za pomocą szmatki 96210 lub poduszki ADLER
Fenster-Tool na suchą powierzchnię oczyszczoną
środkiem ADLER Top-Cleaner 51697. Ilości nakładane za
pomocą tylko poduszek Fenster-Tool są zbyt duże,
dlatego konieczne jest jeszcze przetarcie powierzchni
szmatką.

Czas wysychania

ADLER Top Finish 51697 – ok. 1 godzina.

(Temperatura pomieszczenia 20 °C)

Temperatura przerabiania
i przedmiotu
12-09 (zastępuje 11-09)

Nie poniżej + 10 °C
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura
Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-390, faks: 0043-5242-6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu,
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

Ciąg dalszy

ADLER Pflegeset Plus (zestaw pielęgnacyjny) 51695

mogą znacznie wydłużyć czas suszenia.

Przyrządy do pracy

Szmatkę do czyszczenia 96210 względnie poduszkę do
nanoszenia po użyciu wyprać w ciepłej wodzie z mydłem

Wydajność (na pojedyncze naniesienie)

Zawartość puszki wystarcza na ok. 10 m2

Przechowywanie

W miejscu zabezpieczonym przed zamarznięciem

Postać dostarczana

W skład zestawu wchodzą:
1 szmatka do czyszczenia 96210
1 miseczka Fenster-Tool 95584
1 poduszka do nanoszenia Fenster-Tool 95581
500 ml ADLER Top-Cleaner 51696
500 ml ADLER Top-Finish 51697

Odcienie barwy

Bezbarwny

Dane BHP

Proszę przestrzegać
Charakterystyki

zaleceń

podanych

w

Karcie

