ADLER Aquafix E

8128 000210

Doplňkový produkt pro ADLER Pigmocryl NG určený pro průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU
Obecně

Bezbarvá přísada na bázi vody pro ADLER Pigmocryl NG pro použití
v sektoru, kde je vyžadována vysoká elesticita ( např. schody ).
• Na nábytek, vnitřní vybavení, obklady stěn a dřevěné stropy.

Oblasti použití

• Pro komerční a průmyslové stříkání schodišť.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

• Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
• Do nezředěného laku pečlivě zamíchejte ADLER Aquafix E
8128000210 a poté aplikujte požadované množství ředidla.
• Tónované barvy musí být zpracovány tak, jak je uvedeno v
příslušném technickém listu.
• ADLER Aquafix E 8128 000210 vede k výraznému zvýšení lesku
nanášeného materiálu.
zpracování
• Vlastnosti
zůstávají zachovány.

Přidávané množství

ADLER

Pigmocryl

NG

20 % na lak

20 %

Doba schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhk.)

Přidáním ADLER Aquafix E 8128 000210 neovlivníte celkovou dobu
schnutí.
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Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
stupňů lesků jsou vyhrazeny.

ADLER Aquafix E

Čistění pracovních nástrojů

Ihned po použití vodou.
Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek
ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zředit s vodou 1:1).

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení

4.4 kg

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost / skladování

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické
informace

Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze
získat na internetu na stránkách www.adler-lacke.com.
Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
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