ADLER Aqua-Feel CFB

30431

Vrchný lak na báze vody pre nábytok a interiér, priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Vodouriediteľný priehľadný dvojzložkový PUR lak na dosiahnutie
prirodzeného charakteru neopracovaného dreva so zamatovým
omakom a vynikajúcou odolnosťou voči poškriabaniu. Veľmi dobrá
odolnosť voči mechanickému a dobrá odolnosť voči chemickému
namáhaniu. Vyznačuje sa vznešeným matným vzhľadom a pekným
zvýraznením pórov.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy



ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri horení) v spojení s ťažko
horľavým podkladom:
Ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800-1), Q1, Tr 1



ÖNORM S 1555 resp. DIN 53160 odolnosť voči slinám a potu



ÖNORM EN 71 časť 3 bezpečnosť hračiek; migrácia určitých
elementov (bez ťažkých kovov)



Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
produktov na emisie prchavých látok: A+

Oblasti použitia

 Pre otvoreno-pórovité lakovanie povrchov nábytku a zariadenia
interiéru, ak má byť zachovaný prirodzený vzhľad dreva.
 Napriek hlboko matným povrchom vynikajúca odolnosť voči
poškriabaniu
 Rovnomerné zmatnenie s dobrým zvýraznením textúry dreva aj
na tmavo morených drevinách.
 Vhodný pre použitie na plochách vybielených peroxidom vodíka.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

Pomer miešania



Produkt pred použitím premiešať



Teplota laku, objektu a priestoru musí byť minimálne +15°C



Pri lakovaní interiérových dverí je potrebné dbať na to, aby boli
použité iba tesniace profily znášanlivé s akrylátovými lakmi



Prosíme dbajte aj na naše „Smernice pre laky na drevo na
báze vody.“

100 hm.-dielov ADLER Aqua-Feel CFB 30431
10 hm.-dielov ADLER Aqua-PUR-Härter 82221
ADLER Aqua-Pur-Härter sa musí pred spracovaním starostlivo
za stáleho miešania pridať do laku. Odporúčame pred
spracovaním čakaciu dobu asi 10 minút.
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ADLER Aqua-Feel CFB

Doba spracovateľnosti
(pri 2-zložkovom spracovaní)

8 hodín pri cca
spracovateľnosti

20°C;

zvýšené

teploty

skracujú

dobu

Zmes laku a tužidla po tejto dobe neželatinuje. Napriek tomu
spracovanie po uplynutí tejto doby nie je možné.

Technika nanášania

5 -10 %

Čas schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)

Spôsob nánosu

Airless

Airless s
podporou
vzduchu
(Airmix,
Aircoat, atď)
0,23 – 0,33

Nádobková
pištoľ

Tryska
0,23 - 0,33
1,8
(ø mm)
Striekací tlak
100 – 120
100-120
3-4
(bar)
Rozprašovací tlak
1–2
(bar)
Riedenie
vodou
Prídavok riedenia
5 - 10
v%
Množstvo nánosu cca. 70-90 na nános
(g/m²)
Celková vrstva (základ a vrch) max. 450

Brúsiteľný a prelakovateľný
Stohovateľný

Po cca 3 hod.
Po schnutí cez noc

Definitívny výsledok sa dosiahne po 2 dňoch.
Uvedené údaje sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky
nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Vysoká vlhkosť vzduchu, a/alebo nízka teplota môžu čas sušenia
predĺžiť.

Čistenie pracovného náradia

Aplikačné zariadenia ihneď po skončení prác premyť tečúcou
vodou.
Zaschnuté zvyšky laku odstráňte s Aqua-Cleaner 80080 ( zriedený
vodou v pomere 1:1)

PODKLAD
Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny (masív,
drevotriesky, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného
prachu.

Príprava podkladu

Listnaté dreviny :brúsenie zrnitosťou 150-180
Ihličnaté dreviny: brúsenie zrnitosťou 100-150
Základnou fóliou potiahnuté nosné dosky: zrnitosťou 220
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dyhované,

(upravené)

ADLER Aqua-Feel CFB

ÚPRAVA POVRCHU
Základovanie

S bezfarebnými nábytkovými lakmi na báze vody ako ADLER AquaResist 30461 ff alebo ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff resp. s
pigmentovanými vodouriediteľnými lakmi ako ADLER Pigmocryl
CFB 31105 ff.
Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov.

Medzibrúsenie

Prebrúsiť zrnitosťou 240 -320.
Zabrániť prebrúseniu!

Vrchné lakovanie

1 x ADLER Aqua-Feel CFB 30431

OŠETROVANIE
Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490
Prosíme dbajte aj na príslušný technický list produktu.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

4 kg; 20 kg

Farebné odtiene / Stupne lesku Hlboký mat
Ďalšie produkty

30431

ADLER Aqua-PUR-Härter
ADLER Aqua-Resist
ADLER Aqua-Soft CFB
ADLER Pigmocryl CFB
ADLER Aqua-Cleaner
ADLER Clean-Möbelreiniger

82221
30461 ff
30361 ff
31105 ff
80080
96490

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/ Skladovanie
Minimálne 6 mesiacov v originálne uzavretých obaloch
V chlade, nie v mraze

Technické údaje

Bezpečnostné pokyny

Viskozita pri
dodaní

90±50 s podľa DIN 53211
(4 mm pohár, 20°C)

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler.sk.
Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym
použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)
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