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Leírás
Poliakrilát és poliuretán alapú diszperzió, vízzel hígítható töltőanyag. Kiváló töltő hatású, függőleges felületen
is jól tapad, jól csiszolható.

Alkalmazási területek
 Bútorok, belső faépítmények, faburkolatok, födémek, stb. töltő jellegű alapozása, amennyiben azoknál
követelmény a vízzel hígítható rendszer.
 Megfelelő alapfelületek: vakfurnírozott, ill. fóliával rétegzett, préselt faforgácslemezek, ADLER Aquasoft
CFB anyagokkal előszigetelt MDF-lapok, valamint tömör fa.
 Függőleges felületeken tanúsított kiváló tapadásának köszönhetően nagyszerűen alkalmas profilozott
formaelemek és lécek festésére.

Feldolgozás
Viszkozitás szállításkor:
Viszkozitás megmunkáláskor:

Felhordandó mennyiség:
Száradási idő:

Min. hőmérséklet
megmunkáláskor:
Köztes csiszolás:
Fedőlakkok:

80 5 s (a DIN 53211 szerint, 4 mm-es pohár, 20°C);
Airless festékszóráskor előporlasztóval / Airmix keverékkel
működő szórópisztoly (fúvóka 0,28 - 0,33 mm, 100 - 120 bar / 1 - 2
bar)
kb. 80 s - hígítás nélkül.
Préslevegővel működő szórópisztoly (fúvóka 2 mm,
3 - 4 bar)
65 - 80 s - hígítás nélkül, ill. max. 5%-nyi vízzel való hígításig
2
2
Kb. 200 g/m adagonként; teljes felvihető mennyiség: max. 750 g/m .
Telt lakkozású felületek esetén legalább két réteg felhordása
szükséges, köztes csiszolással.
Az első réteg felhordását követően kb. 5 óra száradásra van szükség,
szobahőmérsékleten. Ezt követően enyhe csiszolás szükséges 280-as
szemcsézettségű anyaggal.
A fedőlakk megfelelő tapadását úgy biztosíthatja, ha a töltőanyag
második rétege számára, köztes csiszolás előtt, szobahőmérsékleten,
legalább 12 óra száradási időt hagy.
Az anyag, az alap és a levegő hőmérsékletének legalább + 15°C-nak
kell lennie.
Szemcsézettség: 280 - 320. a köztes csiszolást közvetlenül a fedőlakk
felhordása előtt kell elvégezni, hogy a köztes tapadás megfelelő
mértékű legyen.
ADLER Pigmocryl CFB a választott színárnyalatban.

04-09 (07-03 helyett)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz; +43 5242-6922-351
Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevőink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem
kötelező, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevő/felhasználó egyéni
felelősségére dönt. Egyéb esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adatlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A csomagolóeszközök méretére,
a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát fenntartjuk magunknak.

Folytatás

ADLER Aqua-Spritzfüller weiß 31010

MDF-lapok lakkozása
A megcsiszolt MDF-lapokat az Aqua Spritzfüller weiß (fehér, szórópisztollyal felvihető töltőanyag) töltőanyag
felhordását megelőzően, megfelelő színtelen lakkal (pl. ADLER Aqua-Top-pal vagy ADLER Aquasoft CFBvel) elő kell szigetelni.
A színtelen szigetelő anyagot célszerű egész éjszakán át száradni hagyni, ezzel biztosítható a jó szigetelő
hatás és a rá felvitt töltőanyagréteg megfelelő tapadása.
További lakkozás előtt a szigetelő réteg csiszolása nem szükséges, és nem is ajánljuk, ha a 3 napos köztes
száradási időt nem lépi át. (Ellenkező esetben az esetleges teljes átcsiszolás rontja a szigetelő hatást!)
Kérjük, ügyeljen a „Vízzel hígítható falakkokkal végzett munkálatokra vonatkozó irányelvek”-ben és a
„Biztonságtechnikai előírások”-ban foglaltakra!

További tudnivalók
Hígítás
Eltartható

vízzel
6 hónapig - a készítményt fagytól védeni kell.

Színárnyalatok
ADLER Aqua-Spritzfüller weiß 31010

Kiszerelési egységek
6 kg; 32 kg; 150 kg; 800 kg.

