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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  

 
Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami 
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto 
produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných 
tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny 
 

 

ADLER Allwetterlack      50020 ff 
           

          
 
 
 

20 %  80367          

 

Popis výrobku Bezbarvý lak z umělé pryskyřice pro dřevo v interiéru a 
v exteriéru. Vhodný pro natírání lodí.  
 

Zvláštní vlastnosti Bez zápachu, velmi rychle schne, velmi dobrá odolnost proti 
tuku a krému. 
Pozor: je lehce nažloutlý 
 

Oblasti použití Venkovní i vnitřní dřevo, jako je např. zahradní nábytek, 
pivní stoly, vrata.  
Také k přelakování laků z umělé pryskyřice nebo 
vodouředitelných barevných laků, aby se zabránilo odření 
barvy. 
 

Způsob nanášení Natíráním, stříkáním, válečkem 
 

Ošetření podkladu Dřevo vybrousit zrnitostí 120 
Dřevo v exteriéru impregnovat nejprve výrobkem Pullex 
Imprägnier-Grund 50208 ff. 
Suché povrchy určené k přelakování lehce vybrousit 
zrnitostí 220. 
 

Vrchní nátěr 2 x ADLER Alwetterlack 50020 
 

Ředění Dodávané balení je připraveno ke zpracování natíráním. Při 
nanášení válečkem přidat 5% výrobku ADLER Adlerol 
80301, při stříkání zředit 20% výrobkem ADLER KH-
Spritzverdünnung 80367. 
 

Teplota zpracování a objektu Nesmí klesnout pod + 5
0
C 

 

Doba schnutí  
(při pokojové teplotě 20 °C) 

neulpívá prach 
nelepí 
proschlý nátěr 

ca po 2 hodinách 
ca po 4 hodinách 
ca po 12 hodinách 
 

 Vysoká tloušťka vrtsvy a/nebo nízké teploty a/nebo 
vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.  
 

Pracovní přístroje Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 
80301. 
 



 

Pokračování  ADLER Allwetterlack 50020 ff 

 
Vydatnost (na jedno nanesení) Ca 10 m²/l na jedno nanesení 

Dodávané Balení 375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l 

Barevný odstín Farblos glänzend  (bezbarvý lesklý)   50020 
Farblos matt        (bezbarvý matný)  50023 
 

Zvláštní upozornění Bezbarvé venkovní nátěry prokazují zkrácené intervaly 
renovace a proto vyžadují zvýšenou péči. Poškození by 
mělo být co nejrychleji opraveno, aby bylo zabráněno 
zešednutí.  
 

Bezpečnostně technické údaje 
 
 

Prosím dbejte na bezpečnostní listy. 
 
U hader, které jsou nasáklé oxidativně schnoucími výrobky, 
existuje nebezpečí samovznícení. Mokré hadry nechte 
schnout rozprostřené. Uchovávání v uzavřených kovových 
nádobách nebo ve vodě je nutné. 
 
Zpracování produktu ve stříkací kabině, která je znečistěna 
nitrocelulozním stříkacím prachem, je vzhledem 
k nebezpečí samovnícení zakázáno! 
 

 


