ADLER PFLEGESET plus

51695

(Súprava na údržbu a ošetrovanie okien)

Popis výrobku

Systémové riešenie starostlivosti o drevené okná s
lazúrovacou povrchovou úpravou a záhradný nábytok,
pozostáva z čistiacej handričky 96210, ADLER Top –
Cleaner 51696, ADLER Top – Finish 51697 a ADLER
Fenster- Tool Auftragkissen 95581(aplikátor na
nanášanie).

Osobitné vlastnosti

ADLER Top – Cleaner 51696
Vysoká schopnosť rozpúšťať nečistoty, veľmi dobrá
odmasťovacia schopnosť.
ADLER Top – Finish
Uzatvára mikroskopické trhliny a póry lakového filmu
a tým predlžuje intervaly renovácie. Dáva povrchom
hodvábny lesk. Možné bez problémov prelakovať.

Oblasť použitia

Drevené okná a záhradný nábytok upravené lazúrovacou
povrchovou úpravou. ADLER Pflegeset Plus 51695
odporúčame použiť raz ročne. Ošetrenie nie je nutné
u okien, ktoré nie sú vystavené poveternosti.

Spôsob aplikácie

ADLER Top – Cleaner 51696
Umyť teplou vodou s prídavkom niekoľkých kvapiek
čistiaceho prostriedku, aby sa odstránila nečistota a
škvrny. Potom plošne naniesť ADLER Top Cleaner 51696
pomocou handričky 96210 alebo aplikátora ADLER
Fenster-Tool.
ADLER Top – Finish 51697
Pred použitím pretrepať a s čistiacou handričkou 96210
alebo s aplikátorom ADLER Fenster-Tool rovnomerne
a tenko naniesť na suchý povrch, ktorý bol predtým
vyčistený s ADLER Top – Cleaner 51697. Nános
s aplikátorom Fenster-Tool býva hrubší, preto je potrebné
následne zotretieť s handričkou .

Čas schnutia
(teplota 20۫C)

ADLER Top-Finish 51697 cca 1 hodina

Prosím obráťte
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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.
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Pokračovanie

Teplota spracovania
a objektová teplota

Nie menej ako +10 °C.
Vysoká vlhkosť vzduchu a/ alebo nízka teplota môžu čas
sušenia badateľne predĺžiť.

Pracovné náradie

Čistiacu handričku Reinigungstuch 96210 po použití
vyperieme v teplej vode s mydlom.

Výdatnosť

obsah balenia na cca 10 m2

Balenie

Súprava obsahuje:
1 čistiaca handrička 96210
1 Fenster Tool Schale (miska) 95584
1 Fenster Tool Auftragkisten (aplikátor) 95581
500 ml ADLER Top – Cleaner 51696
500 ml ADLER Top – Finish 51697

Skladovanie

Chrániť pred mrazom!

Farebné odtiene

Bezfarebný (farblos)

Techn. bezpečnostné údaje

Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov!
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