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Naša navodila temeljijo na aktualnem znanju in služijo kot informacije za kupce/uporabnike, vendar jih je potrebno posamezno prilagoditi za področja uporabe in pogoje za 
predelavo. O primernosti in uporabi dobavnega produkta odloča kupec/uporabnik z lastno odgovornostjo, zato priporočamo, da se  za preverjanje primernosti produkta izdela 
vzorčni primerek. Poleg tega veljajo naši Splošni prodajni pogoji. Vsa prejšnja tehnična navodila s to izdajo izgubijo svojo veljavnost. Pridržujemo si pravico do sprememb velikosti 
posod, barvnih odtenkov in razpoložljivih stopenj sijaja. 

ADLER Pflegeset Plus 51695 
 

       

   

 
 
 

         

 

Opis produkta Sistemska nega za lesena okna in vrtno pohištvo s prosojnim 
premazom s čistilno krpo Reinigungstuch 96210, produktom 
ADLER Top-Cleaner 51696, produktom ADLER Top-Finish 
51697 in blazinico za nanos ADLER Fenster-Tool 
Auftragskissen 95581. 
 

Posebne lastnosti ADLER Top-Cleaner 51696 (čistilo) 
Visoka sposobnost odstranjevanja umazanije, zelo dobre 
razmaščevalne lastnosti. 
ADLER Top-Finish 51697 
Zapre mikrofine razpoke in pore filma laka, 
s tem pa se podaljšajo intervali za prenovo. 
Rezultat so sijoče površine, ki jih lahko brez težav 
prelakiramo.  
 

Področja uporabe Lesena okna in vrtno pohištvo s prosojnim premazom. 
Priporočamo, da produkt za nego ADLER Pflegeset Plus 
51695 uporabite enkrat na leto. Na lesenih oknih, ki so zaradi 
vgradne situacije zaščitene pred vremenskimi vplivi, uporaba 
ni potrebna. 
 
 

Vrsta nanosa ADLER Top-Cleaner 51696 (čistilo) 
S podlage očistite umazanijo in nečistočo z vodo, ki ji dodate 
nekaj kapljic sredstva za pomivanje. Nato nanesite čistilo 
ADLER Top-Cleaner 51696 s čistilno krpo Reinigungstuch 
96210 ali produktom ADLER Fenster-Tool po vsej površini na 
lakirane lesene dele. 
 
ADLER Top-Finish 51697 
Pred uporabo pretresite in s čistilno krpo Reinigungstuch 
96210 ali blazinico za nanos ADLER Fenster-Tool 
Auftragskissen enakomerno in na tanko nanesite na suhe 
površine, ki ste jih predhodno obdelali s produktom ADLER 
Top-Cleaner 51697. Z nanosom s samo produktom Fenster-
Tool je količina nanosa prevelika, zato je potrebno dodatno 
brisanje s čistilno krpo! 
 
 

Čas sušenja (sobna temperatura 20 °C) ADLER Top-Finish 51697 pribl. 1 h  
 

Temperatura pri obdelavi in  
temperatura objekta 

Ne pod + 10 °C 
Visoka zračna vlaga oz. nizke temperature lahko čas sušenja 
znatno podaljšajo. 
 



 
 
 
 
 
 

Nadaljevanje ADLER Pflegeset Plus51695 
 

 

 
 
Delovne naprave Čistilno krpo Reinigungstuch 96210 oz. blazinico za nanos po 

uporabi očistite s toplo vodo in milom. 
 

Izdatnost (na nanos) Vsebina posode zadostuje za pribl. 10 m
2 

 

Skladiščenje zaščititi pred mrazom 
 
 

Oblika dobave Komplet vsebuje  
1 čistilno krpo Reinigungstuch 96210 
1 Fenster-Tool Schale 95584 (skodelica) 
1 Fenster-Tool Auftragskissen 95581 (blazinica za nanos) 
500 ml ADLER Top-Cleaner 51696 (čistilo) 
500 ml ADLER Top-Finish 51697 
 

Barvni odtenek brezbarven  
 

Varnostno tehnični podatki Upoštevajte varnostni list. 
 


