Aduro Vetrofix V

8133 000210

Spomaľovač na lakovanie skla pomocou lakovacieho valčeka pre priemyselné a remeselné
použitie.

POPIS PRODUKTU
Popis

Špeciálna riedidlová zmes na optimalizovanie spracovania zmesi
Aduro Vetrocolor a ADLER Vetro PUR-Härter spomalením schnutia,
keď sa sklenené časti upravujú pomocou lakovacieho valčeka.

Oblasti použitia





Pridanie Aduro Vetrocolor pri povrchovej úprave sklenených
dielov
Produkt nemá žiaden vplyv na kvalitu povrchu lakovacieho
systému (chemická a mechanická odolnosť)
Vhodný aj do vlhkých miestností

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

Množstvo prídavku

10 – 20 %



Aduro Vetrofix V opatrne vmiešať do vytvrdnutého laku.



Náter pomocou lakovacieho valčeka (valček s krátkym vlasom –
viď prídavné produkty)



Prosím, dodržujte naše „Pracovné smernice pre lakovanie
skla PUR- lakmi pre vlhké miestnosti – nanášanie pomocou
valčekovania“. Miešané laky môžu byť spracované ako je
uvedené v danom technickom liste.

Pomer miešania:
Aduro Vetrocolor v želanom odtieni: 100 hmotnostných percent
ADLER Vetro PUR-Härter

+ 20 hmotnostných percent

Aduro Vetrofix V 8133 000210

+ 10 – 20 hmotnostných percent

Doba spracovateľnosti

8 hod.

Čistenie náradia

ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

400 g
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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.

Aduro Vetrofix V

Prídavné produkty

Aduro Vetrocolor 2495
ADLER Vetro PUR-Härter
8232 000210
ADLER DD-Verdünnung
80019
ADLER Waschverdünnung 80077
Lakovací valček WL 10 cm 9645 811
Lakovací valček WL 25 cm 9646 011

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie

Min. 1 rok v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym
a vysokými teplotami (nad 30°C).

slnečným

žiarením,

mrazom

Technicko-bezpečnostné údaje Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu
verziu môžete
www.adler.sk.

získať

prostredníctvom

internetu

na

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.
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