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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. 

 

ADLER Alkydharzturbo 
 

8054000210  

Rozpuszczalnikowy utwardzacz do systemów opartych na żywicach syntetycznych i olejach dla 
rzemiosła.  

 OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 

 

Rozpuszczalnikowy utwardzacz do lazurujących i kryjących  
systemów opartych na żywicach syntetycznych jak również olejach 
do poprawy odporności mechanicznych i chemicznych oraz 
schnięcia produktów w przypadku niekorzystnych klimatycznych 
warunków do schnięcia (temperatura, wilgotność powietrza) a także 
do gatunków drewna zawierających dużo rozpuszczalnych w wodzie 
składników drewna.  

Zastosowania 

 
 

 Składniki utwardzacza do lakierów rozpuszczalnikowych  na 
bazie żywic syntetycznych (jak np. ADLER Express Maschienen-
lack, ADLER Samtalkyd, ADLER Brillantalkyd, ADLER Ferro 
GSX) 

 Składnik utwardzacza do ADLER Legno-Öl. 

 Składnik utwardzacza do rozpuszczalnikowych produktów 
ADLER Pullex (jak np. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund,   Pul-
lex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur, Pullex High-Tech, itd.). 

 Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych 
produktów. 

 PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące 
przerabiania              
 

 ADLER Alkydharzturbo 8054000210 natychmiast po dodaniu 
dokładnie wymieszać z komponentami lakieru. 

 Lakier z dodatkiem ADLER Alkydharzturbo należy przerabiać 
według wytycznych podanych w karcie technicznej danego 
produktu. 

Czas przydatności mieszaniny 
do użycia 

 

 

8 godzin 

Lakier z dodatkiem należy przerobić w ciągu jednego dnia roboczego. 

Proporcje mieszania 

 

100 cz. wag. produktu z grupy ADLER Pullex lub ADLER Legno-Öl                     
5-10 cz. wag. ADLER Alkydharzturbo 805400210 

100 cz. wag. pozostałe wymienione wyżej produkty ADLER                     
5-10 cz. wag. ADLER Alkydharzturbo 805400210 
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 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości opakowań 250 ml, 500 ml, 1l 

 INNE INFORMACJE 

Trwałość / Przechowywanie 
 

Przynajmniej 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi 
temperaturami (powyżej 30°C). 

Opakowanie zamykać natychmiast po użyciu, aby uniknąć dostania 
się  wilgoci z powietrza. 

Dane BHP 

 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Charakterystyki, 
których aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-
lacke.com 

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i  
profesjonalnego rzemiosła. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


