ADLER Aqua-Pure-Metal

31600

Povrchová úprava pre pravé kovy pri výrobe nábytku pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU
Popis

Vodouriediteľná 3-zložková povrchová úprava pre pravé kovy,
nanášaná striekaním. Metalická plocha pôsobí opticky a na dotyk
železným dojmom.

Oblasti použitia



Na lakovane bežne namáhaných plôch pri výrobe nábytku
a interiéru, zariadenie spální a obývacích izieb. Oblasti použitia
III – IV podľa ÖNORM A 1610-12.



Použitie v kombinácii s vhodným vrchným lakovacím systémom.



S ADLER Aquafix Ferro 8130 000300 dosiahnete magnetický
povrch.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

Pomer miešania



Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať.



Brúsenie ovplyvňujú výsledný efekt.



Prosím, dodržujte naše „Pracovné smernice pre laky na
drevo na báze vody“.

Krok 1:
100 hm. dielov ADLER Aqua-Pure-Metal 31600
5 hm. dielov ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 opatrne vmiešať do ADLER AquaPure-Metal 31600.

5 % 82220

ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 môže byť použitý výlučne s ADLER
Aqua-PUR Härter 82220 a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky
vedú k poruchám filmu a priľnavosti.
250 % metalický prášok

Doba spracovateľnosti

Spôsob nanášania

Krok 2:
250 hm. dielov ADLER Aquafix Ferro, meď, mosadz, bronz alebo
cín opatrne a bez vytvorenia hrudiek vmiešať do zmesi laku
a tvrdidla. Najlepší spôsob vmiešania je pomocou košového
miešadla.
cca 2 – 3 hod.

Spôsob nanášania
Tryska ø mm)
Tlak striekania (bary)
Množstvo nánosu (g/m2 )

Tlaková nádobková pištoľ
1,8- 2,2
3,0 – 5,0
cca 500 - 800
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ADLER Aqua-Pure-Metal

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť.
Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

Brúsiteľný a prelakovateľný

(pri 23°C a 50% rel.vl.vzduchu)

po 5 hodinách, najlepšie cez noc

Uvedené čísla sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od
podkladu,, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej
vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou.

PODKLAD
Druh podkladu

Drevotrieska, MDF dosky alebo nosné dosky potiahnuté základovou
fóliou alebo dosky vyplnené s (napr. Bluefin Isospeed 3134 v 2zložkovej povrchovej úprave alebo ADLER PUR-Ecofil 25501).
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

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 zvolenej povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Prebrúsiť zrnitosťou 240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nanesenie produktu

1x ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 (zmiešaný a vytvrdený)

Medzischnutie

Schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Medzibrúsenie

Postupné brúsenie s brúsnym papierom zrnitosť 180 / 240 / 360 /600
/ 1000 / 1500 / 3000 (záverečné brúsenie).
Očistiť plochu navlhčenou handrou v ADLER Spezialverdünnung
96705.
Brúsenie sa nesmie vykonávať brúskou alebo pomocou ručnej
brúsky s odsávaním prachu. Nebezpečenstvo požiaru ako aj
zafarbenia následným lakovaním!

Vrchné lakovanie

1 x ADLER Tiropur NG 25461 ff alebo ADLER Pigmotop 25361 ff v
želanom stupni lesku, prioritne G70 alebo G100.

ČISTENIE & OŠETROVANIE
Čistenie & ošetrovanie

Čistenie s ADLER Clean Möbelreiniger.
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

5 kg, 25 kg
,
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Prídavné produkty

ADLER Aquafix Ferro 8130 000300
ADLER Aquafix Kupfer 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

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.
Skladovať v chlade, no nie v mraze.

Technicko-bezpečnostné údaje Prosím, dodržujte príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu
verziu môžete
www.adler.sk.

získať

prostredníctvom

internetu

na

stránke

Produkt je určený len pre priemyselné a remeselné spracovanie.
Zabrániť vdýchnutiu rozprášeného aerosolu. Nutné správne použiť
ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).

02-17 (nahrádza 11-16) strana 3 z 3

