
 
 

Prosím obráťte 

 

04-09 (nahrádza 07-03)  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. 
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ADLER Aqua-Spritzfüller weiss                                                31010  
 

         

 
Popis 

Vodouriediteľný plnič na báze polyakrylátových a polyuretánových disperzií. Vysoká 

plnivosť, veľmi dobrá brúsiteľnosť a dobrý stav na zvislých plochách.  

 

Oblasť použitia 

 Plnivé základné lakovanie pre povrchovú úpravu pigmentovaných plôch nábytku 

a interiérového vybavenia, ak sa má prelakovať s vodouriediteľnými systémami.  

 Vhodné podklady: drevotriesková doska s poddyhou, drevotriesková doska fóliovaná, 

fóliovaná MDF doska, MDF doska predizolovaná s ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, 

masív  

 Veľmi vhodné na profilované dielce a lišty kvôli dobrej nestekavosti na zvislých 

plochách.  

 

Spracovanie 

Viskozita pri dodávke 80 ± 5 s podľa normy DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C) 

Viskozita pri spracovaní Airless - striekanie  s predrozprašovacou dýzou/ striekanie 

Airmix (0,28-0,33 mm dýza, 120 barov/1-2 bary) 

cca 80 s – nezriedený 

Nízkotlakové striekanie  (2 mm dýza, 3-4 bary) 

65 - 80 s – nezriedený, do 5 % vody 

Množstvo nánosu cca 200 g/m
2
 / nános; pre plnivé nalakované plochy je potrebný 

dvojnásobný nános plniča s medzibrúsením  

Čas sušenia Po prvom nástreku plniča sa po cca 5 hodinách sušenia pri 

izbovej teplote prevedie len ľahké hladké brúsenie brúsnym 

papierom zrnitosti 280, po druhom nástreku plniča je potrebné 

dodržať čas sušenia najmenej 12 hodín pred medzibrúsením, 

aby sa zabezpečil dobrý stav nasledujúceho lakovania vrchným 

lakom.  

Medzibrúsenie Brúsnym papierom zrnitosti 280-320; medzibrúsenie by sa 

malo previesť bezprostredne pred nanesením vrchného laku, 

aby bola zaručená dobrá priľnavosť. 

Min. pracovná teplota Teplota laku, striekaného objektu a priestoru musí byť 

minimálne +15 °C. 

Vrchný lak ADLER Pigmocryl  CFB v želanom farebnom odtieni. 
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Pokračovanie  
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Lakovanie MDF dosiek 

 

Vybrúsené MDF dosky sa musia pred nánosom výrobku ADLER Aqua-Spritzfüller Weiss 

31010 predizolovať vhodným bezfarebným lakom (napr. ADLER Aqua-Soft CFB ) 

Čas sušenia bezfarebného izolačného základu cez noc zabezpečuje dobrý izolačný účinok, 

resp. dobrý stav nasledujúceho nánosu plniča. 

 

Brúsenie izolačného základu pred ďalším lakovaním nie je potrebné a ani sa neodporúča, ak  

neprekročí čas sušenia 3 dni (nebezpečenstvo prebrúsenia izolačného základu). 

  

Rešpektujte prosím naše pracovné smernice pre vodouriediteľné laky na drevo ako aj 

kartu bezpečnostných údajov. 

 

Údaje 

 

Riedenie voda 

Skladovateľnosť 6 mesiacov – chrániť pred mrazom 

 

 

Špecifikácia 

 

ADLER Aqua-Spritzfüller weiss (biely) 31010 

 

Balenie 

 

6 kg, 32 kg, 150 kg, 800 kg 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


