ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray

4153050000

Základ na vodnej báze na drevo v interiéri s veľmi dobrou izolačnou schopnosťou,
pre remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU
Popis

Biely základ na báze vody a špeciálnej akrylátovej disperzie. Výrobok
sa vyznačuje veľmi dobrým izolačným účinkom voči extraktívnym
látkam dreva, vysokou elasticitou a plnivosťou.
Produkt je bez zápachu a šetrný k životnému prostrediu s dobrým
stavom na zvislých plochách a optimálnym rozlivom.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy



Oblasti použitia



Drevo v interiéri.



Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým
systémom.

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

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

02-19 ZKL 4153



Produkt pred použitím premiešať.



Teplota produktu, objektu a miestnosti odporúča sa minimálne +
10C.



Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 ̶ 25 °C
pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.



Príliš malá hrúbka lakového filmu, silný medzibrus a/alebo
zvýšený pomer riedenia produktu znižujú izolačné vlastnosti!



Podľa druhu dreviny a miesta jej rastu môže množstvo
vodorozpustných farbiacich aktívnych látok kolísať. Preto
odporúčame, vykonať skúšobné lakovanie na zistenie
izolačného účinku na originálnom podklade.



Úplný izolačný účinok je po preschnutí cez noc.

otočte, prosím

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk
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
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray

Technika nanášania

Spôsob
nanášania

Airless

Airless s
podporou
vzduchu
(Airmix,
Aircoat, etc.)

Nádobková
pištoľ

Tryska
(ø mm)

0,28 alebo
0,33

0,28 alebo
0,33

1,8 – 2,0

Tryska
0,009 alebo
0,009 alebo
(ø inch)
0,011
0,011
Uhol striekania
20 – 40
20 – 40
(stupňov)
Striekací tlak
80 – 100
80 – 100
3–4
(bar)
Rozprašovací
tlak
0,5 – 1,5
(bar)
Vzdialenosť
striekania
cca 25
(cm)
riedenie
voda
Prídavok
0–5
0–5
10
riedenia (%)
Hrúbka
mokrého filmu
150 – 200
(µm)
Výťažnosť na
300 – 400
nános (g/m2)1)
1) Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní
Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť podkladu ovplyvňujú
spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe
skúšobného náteru.

Čas schnutia
(izbová teplota 20 °C)

prelakovateľný

po cca 4 h

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky
nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.
Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia
predĺžiť.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.
Pre odstránenie zvyškov zaschnutého laku odporúčame
ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 riedený vodou v pomere) alebo
ADLER Abbeizer Express 8313000300.

PODKLAD
Druh podkladu

Drevo a drevené materiály, ako aj nosné povrchové úpravy dreva.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako
tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj
odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.
Prosím, dodržujte ÖNORM B2230 časť 1.
Pozrite aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; maliarske a lakovačské
práce.
Prosím dodržujte BFS-technický list č. 18.
Nie nosné nátery dôkladne odstrániť.
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Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12 % +/- 2 %

Príprava podkladu

Drevo a drevené materiály v interiéri
Ostré hrany zaobliť, vystúpené extraktívne látky, ako napr. živicu
a živičníky odstrániť.
Brúsenie zrnitosťou 120 – 150.

Ihličnaté dreviny : 15% +/- 2%

Staré nátery
Prebrúsiť zrnitosťou 120 a očistiť.
Nie nosné staré nátery odstrániť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Základovanie

1x ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray 4153050000
Medzischnutie cca 4 hodiny.
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240.
Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

1x ADLER Aqua-Nova PRO Spray M 4154009016
alebo
1x ADLER Aqua-Nova PRO Spray SG 4155009016
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

4 l; 22 l

Farebné odtiene

Weiß (biely) 4153050000

Súvisiace produkty

ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Express 8313000300
ADLER Aqua-Nova PRO Spray M 4154009016
ADLER Aqua-Nova PRO Spray SG 4155009016

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými
teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje
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Obsah VOC

EÚ-medzná hodnota pre ADLER Aqua-Isoprimer
PRO Spray (Kat. A/d): 130 g/l (2010). ADLER
Aqua-Isoprimer PRO Spray obsahuje max. 90 g/l
VOC.

ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú
v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať
prostredníctvom internetu na webovej stránke www.adler.sk.
Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.
Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosólu pri striekaní. Nutné
správne použiť ochrannú masku (Kombinovaný filter A2/P2 – EN
141/EN 143).
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