Karta Techniczna

W naszych żyłach płynie farba

ADLER Aquafeel CFB

30431

Opis
Wodorozcieńczalny bezbarwny dwuskładnikowy
lakier poliuretanowy do uzyskiwania naturalnego
charakteru nieobrobionego drewna, aksamitnego w dotyku i o doskonałej odporności na zadrapanie.
Składniki lakieru na bazie specjalnie modyfikowanych dyspersji poliuretanowo-akrylowych, składniki
utwardzacza: roztwór alifatycznego poliizocyjanianu. Bardzo dobra odporność mechaniczna i dobra
odporność chemiczna, znakomity efekt matu i piękne podkreślanie obrazu porów.
Odporność na działanie płomienia
ÖNORM A 1605-12 - Badanie 5

Klasa oceny 5 B
(trudno zapalne powierzchnie mebli)

ÖNORM A 3800-1 (poprzednio B 3800-1)
(W połączeniu z trudnopalnym podłożem)

Klasa palności
B1)

trudnopalny

(poprzednio

Klasa tworzenia dymu Q 1 (słabo dymiący)
Klasa kroplenia

Tr 1 (nie tworzący kropel)

Zastosowanie





Do lakierowania z pozostawianiem otwartych porów powierzchni mebli i w zastosowaniach
zewnętrznych, gdy pragnie się zachować naturalny wygląd danego gatunku drewna.
Mimo tępo matowych powierzchni doskonała odporność na zadrapanie.
Także na podłożach bejcowanych na ciemno równomierny efekt matowości z dobrym podkreśleniem
obrazu drewna.
Nadaje się do powierzchni bielonych nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną).

08-05 (zastępuje 03-05)

Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
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.
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Przerabianie
ADLER Aquafeel CFB jest przeznaczony do zastosowania wyłącznie jako lakier nawierzchniowy. Jako
podkłady mogą być stosowane wodorozcieńczalne lakiery do mebli, jak ADLER Aquarapid CFB, ADLER
Aquasoft CFB a także ADLER Pigmocryl CFB.
Lepkość w stanie dostarczanym

90 ± 5 s wg. DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Proporcje mieszania

100 części wagowych ADLER Aquafeel 30431
10 części wagowych utwardzacza ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Lepkość mieszaniny

Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter przed przerabianiem
należy dokładnie wymieszać ze składnikami lakieru. Zalecamy
odczekanie po wymieszaniu 10 minut przed rozpoczęciem
lakierowania.
90 ± 5 s wg. DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Lepkość mieszaniny gotowej do
użycia

Natryskiwanie Airless-/Airmix (dysza 0,23 - 0,33 mm, 100 -120
bar/1-2 bar)
90 ± 5 – nierozcieńczony

Czas przydatności do użycia
gotowej mieszaniny

Natryskiwanie sprężonym powietrzem (dysza 1,8 mm, 3 - 4 bar)
90 ± 5 s – 10% wody
8 godzin;
Po tym czasie mieszanina lakieru z utwardzaczem nie ulega jeszcze
zżelowaniu. Jednak nie jest możliwe jej przerabianie po
przekroczeniu tego czasu.
70 - 90 g/m2

Ilości nanoszone
Czas suszenia

Minimalna temperatura pracy

Warstwa naniesiona w ilości ok. 80 g/m2 po ok. 3 godzinach
suszenia w temperaturze pokojowej jest odporna na dotykanie.
Końcową odporność powierzchni uzyskuje się po ok. 2 dniach.
Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura mogą znacznie
wydłużyć czas suszenia.
Konieczne jest zachowanie temperatury lakieru, obrabianego
przedmiotu i pomieszczenia na poziomie przynajmniej +15°C.

Proszę wziąć pod uwagę nasze "Wytyczne do pracy z wodorozcieńczalnymi lakierami do drewna" oraz
Karty Charakterystyki lakieru i utwardzacza.
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Inne wskazówki
Utwardzacz

ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Rozcieńczalnik

Woda

Trwałość
Czyszczenie, pielęgnacja

6 miesięcy – chronić przed mrozem
Ze względu na matowy, aksamitny charakter powierzchni
nie należy stosować środków do pielęgnacji ani politury do
mebli.
Do oczyszczenia, w razie potrzeby, należy stosować
ściereczkę zwilżoną wodą. Alternatywnie można do tego
celu użyć środka od czyszczenia mebli ADLER CLEAN
Möbelreiniger nanoszonego spryskiwaczem lub zwilżoną
ściereczką. Powierzchnie należy przetrzeć do sucha
bezpośrednio po przeczyszczeniu.

Stopień połysku
tępy mat

30431

Wielkości opakowań
4 kg, 20 kg

