ADLER Aqua-Fluid

80044

Špeciálny prídavok pre nábytkové laky na báze vody, priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Špeciálny prídavok pre nábytkové laky pre dosiahnutie otvorenopórovitého lakovania pričom neovplyvňuje stav na zvislých plochách;
zlepšuje kresbu pórov a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.

Oblasti použitia



Prídavok pre lakovanie hrubo- a stredne pórovitých drevín,
ak majú byť docielené povrchy so zvýraznenými pórmi.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie



Produkt pred použitím pretrepať.



ADLER Aqua-Fluid 80044 do laku zapracovať za stáleho
miešania



Viskozita a dobrý stav laku na zvislých plochách
zostanú zachované. Viskozita zmesí s ADLER AquaFluid 80044 sa môže prirodzene líšiť od východzej
viskozity.



Pri použití ADLER Aqua-Fluid 80044 sa môžu
výsledné plochy javiť mierne matnejšie.



ADLER Aqua-Fluid 80044 neskracuje skladovateľnosť
laku.

Prosíme rešpektujte naše „Smernice pre laky na báze
vody“ ako aj Technický list a Kartu bezpečnostných
údajov príslušného laku.
Množstvo prídavku

Množstvo prídavku činí cca. 20 až 25 hm%do laku resp. zmesi laktužidlo.

K dosiahnutiu viskozity spracovania môže byť pridané do 5%
vody.
20 - 25 %

Odporúčame pred samotným spracovaním počkať cca 5min.
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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
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ADLER Aqua-Fluid

Čas schnutia

Prídavok ADLER Aqua-Fluid 80044 neovplyvní dobu sušenia.

(pri 23 °C a 50 % rel.vzd. vlhkosti)

Čistenie prac. náradia
vodou

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

5 l; 25 l

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/ Skladovanie

Min. 1 rok v originálne uzavretých obaloch.
V chlade, bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje
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Rešpektujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných
údajov!
Aktuálnu verziu môžete obdržať prostredníctvom www.adler.sk.

