ADLER Aqua-Pure-Metal

31600

Echt metalen coating in de meubelbouw voor de industrie en handelssector

PRODUCTBESCHRIJVING
Algemeen

Watergedragen 3-componenten-coating op basis van echt metaal die
kan worden aangebracht met de spuitmethode. Het metalen
oppervlak oogt zeer sterk als echt metaal en voelt ook zo aan.

Toepassingsgebieden





Voor het lakken van normaal belaste oppervlakken in de meubelen interieurbouw, slaapkamer- en woonkamerinrichting:
toepassingsgebieden III - IV volgens ÖNORM A 1610-12.
Toepassing in combinatie met een geschikt aflaksysteem
Met ADLER Aquafix Ferro 8130 000300 wordt een magnetisch
oppervlak bereikt.

VERWERKING
Verwerkingsinstructies

Mengverhouding

 Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
 Het schuren beïnvloedt het resulterende effect.
 Neem onze 'Werkrichtlijnen voor meubellak op waterbasis' in
acht.
Stap 1:
100 gewichtsdelen ADLER Aqua-Pure-Metal 31600
5 gewichtsdelen ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 zorgvuldig door ADLER Aqua-PureMetal 31600 roeren.
ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 kan alleen worden gebruikt met
ADLER Aqua-PUR Härter 82220 en in de aangegeven
mengverhouding. Wanneer hiervan wordt afgeweken ontstaan
gebreken in de film en bij de hechting.
Stap 2:
250 gewichtsdelen ADLER Aquafix Ferro, Kupfer, Messing, Bronze of
Zinn voorzichtig en zonder klonten onder roeren met het lakverhardersmengsel mengen. Het roeren gebeurt best machinaal met
een korfmenger.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefoon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com
Onze instructies zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en zijn bedoeld om de koper/gebruiker naar beste weten te adviseren, maar moeten individueel worden aangepast
aan de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. De koper/gebruiker beslist op eigen verantwoordelijkheid over de geschiktheid en het gebruik van het geleverde product,
daarom is het aan te raden om een monster te produceren om de geschiktheid van het product te controleren. Voor het overige zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
Alle voorgaande informatiebladen worden met deze editie ongeldig. Wijzigingen in formaten van verpakkingen, kleuren en beschikbare glansgradaties voorbehouden.

ADLER Aqua-Pure-Metal

Open tijd

Opbrengtechniek

ca. 2 - 3 uur

Opbrengprocedure
Spuitkop (ø mm)
Spuitdruk (bar)
Opbrenghoeveelheid
(g/m²)

Drukbekerpistool
1,8 - 2,2
3,0 - 5,0
ca. 500 - 800

De vorm en hoedanigheid van de ondergrond hebben invloed op het
verbruik/het rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen
alleen worden vastgesteld door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

schuur- en overschilderbaar

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

na 5 uur, bij voorkeur na één
nacht

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het drogen is afhankelijk van
ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve
luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken
Onmiddellijk na gebruik met water.

ONDERGROND
Soort ondergrond

Spaanplaten, MDF-platen of met grondeerfolie beklede of gevulde
kernplaten
(bijv.
Bluefin
Isospeed
3134
voor
2componentenverwerking of ADLER PUR-Ecofill 25501 )
Neem de bijbehorende technische informatiebladen van de producten
in acht.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van
afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen, hars enz. en vrij van
houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het
aanbrengen van een coating.

Voorbereiding van de
ondergrond

Houtschuurgang korrel 240

COATINGOPBOUW
Opbrengen van het product

1 x ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 (gemengd en gehard)

Tussendroogtijd

Een nacht laten drogen bij kamertemperatuur

Tussenschuurgang

Getrapte schuurgang met finishpapier korrel 180 / 240 / 360 / 600 /
1000 /1500 / 3000 (eindschuurgang).
Het oppervlak reinigen met een doek bevochtigd met ADLER
Spezialverdünnung 96705.
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ADLER Aqua-Pure-Metal

Het schuren mag niet worden uitgevoerd op een slijpmachine of met
een handslijpmachine met stofafzuiging: Brandgevaar en
verkleuringen van latere laklagen!

Aflaklaag

1 x ADLER Tiropur NG 25461 ff of ADLER Pigmotop 25361 ff in de
gewenste glansgraad, bij voorkeur G70 of G100.

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD
Schoonmaken & onderhoud

Reiniging met ADLER Clean Möbelreiniger.
Neem de bijbehorende technische informatiebladen van de producten
in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING
Formaten van de verpakkingen

1 kg, 5 kg, 25 kg

Toevoegingsproducten

ADLER Aquafix Ferro 8130 000300
ADLER Aquafix koper 8135 000300
ADLER Aquafix Messing 8136 000300
ADLER Aquafix Bronze 8137 000300
ADLER Aquafix Zinn 8138 000300
ADLER PUR-Ecofill 25501
Bluefin Isospeed 3134
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
ADLER Spezialverdünnung 96705
ADLER Tiropur NG 25461 ff
ADLER Pigmotop 25361 ff
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490

OVERIGE AANWIJZINGEN
Houdbaarheid/opslag

Minstens 6 maanden in de originele, gesloten verpakking.
Koel, maar vorstvrij opslaan.

Veiligheidstechnische
informatie

Uitgebreide informatie over het onderwerp veiligheid tijdens transport,
opslag, hantering en de afvoer als afval, staat voor u in het
bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt
u via www.adler-lacke.com opvragen.
Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële
verwerking.
Vermijd het altijd om aerosols uit lak in te ademen. Dit wordt
gewaarborgd door het juiste gebruik van een gasmasker
(combinatiefilter A2/P2 – EN 141/EN 143).
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