ADLER Aquafix Bronze

8137 000300

Bronzový prášok na dosiahnutie kovových efektov pre priemysel a remeslo.

POPIS PRODUKTU
Popis

Bronzový prášok na dosiahnutie kovových efektov na drevených
povrchoch.

Oblasti použitia



Na lakovanie bežne používaných povrchov nábytku a interiérov,
napr. stolové dosky a odkladacie plochy v obytnom priestore,
čelné a trvalo viditeľné povrchy, namáhané povrchy sedacieho
nábytku a nie trvalo viditeľné povrchy. Oblasti použitia III až IV
podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610-12.



Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým
systémom.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie



Pridávané množstvo

250 hmotnostných dielov do 105 hmotnostných dielov laku, resp.
natuženej zmesi (lak + tužidlo).

ADLER Aquafix Bronze 8137 000300 opatrne za stáleho
miešania zapracujte do natuženej zmesi (lak + tužidlo), vyhnite
sa tvorbe hrudiek. Najlepšie je zmes strojovo zamiešať
košíkovým miešačom.

250 d na 105 d

Čistenie náradia

Ihneď po použití opláchnuť vodou.
Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame prípravok
ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zriediť vodou 1:1).

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

1 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Na jednu zákazku používajte výrobok iba rovnakej šarže.
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Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, 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 Aquafix Bronze

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzatvorených nádobách.


Nádobu vždy okamžite uzavrite, aby sa zabránilo vniknutiu
vzdušnej vlhkosti.



Pri skladovaní chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným
žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).



Neskladujte spolu s horľavými materiálmi a materiálmi
bohatými na kyslík.



Neskladujte spolu s látkami, ktoré sú náchylné na
samovznietenie.



Uchovávajte mimo dosahu oxidačných činidiel, ako aj vysoko
zásaditých a vysoko kyslých materiálov.

Technicko-bezpečnostné údaje Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú
v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete
získať na webovej stránke www.adler.sk.


Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným
ohňom a inými druhmi zdrojov vznietenia. Nefajčite.



Počas používania sa môžu vytvárať výbušné/veľmi horľavé
zmesi prachu a vzduchu.



Nádobu a systém, ktorý sa má naplniť, uzemnite.



Používajte elektrické zariadenia chránené proti výbuchu.



V prípade požiaru: Na hasenie kovov alebo oxidu uhličitého
(CO2) použite špeciálny prášok. Nepoužívajte vodu.

Pri spracovaní sa odporúča používať ochranné rukavice a ochranné
okuliare.
Produkt je vhodný iba pre priemyselné a remeselné spracovanie.
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