ADLER Aquafix Metallic

91202

Aditívum pre tvorbu brilantných metalických odtieňov povrchových úprav okien a vchodových
dverí pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU
Popis

Aditívum pre ADLER Aquawood Protect -bezfarebný lak na
prelakovanie vrchného laku pre tvorbu brilantných metalických
odtieňov povrchových úprav okien a vchodových dverí.

Oblasti použitia







Rozmerovo stabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené
stavebné diely v exteriéri ako napr. drevené okná, vchodové
dvere, okenice, balkóny, brány, zimné záhrady, atď. v triede
ohrozenia dreva 2 a 3 bez kontaktu so zemou. Pre odolné
povrchy okien a vchodových dverí s brilantným metalickým
efektom
Aplikuje sa po preschnutí cez noc na povrchy s krycou
povrchovou úpravou, ktoré boli vyhotovené použitím
Aquawood Protor-Finish D 5173 resp. ADLER AcrylSpritzlack Q10 M 4320 v želanom farebnom odtieni.
Aditívum musí byť použité v kombinácii s bezfarebným
lakom Aquawood Protect 53215, ktorý sa používa na
prelakovanie vrchného laku

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

 Produkt pred použitím premiešať
 ADLER Aquafix Metallic 91202 dôkladne vmiešať do
nenatuženého a neriedeného laku Aquawood Protect 53215, až
potom vpracovať ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
 Namiešané laky spracovať podľa príslušného technického listu.
 Najlepšie výsledky s brilantným metalickým efektom sa
dosiahnu pri cca 125 µm tenkej vrstve mokrého filmu.
 Pred prelakovaním je veľmi dôležité dodržanie doby schnutia
cez noc (cca 15 hodín) produktu Aquawood Protor- Finish D
resp. ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov

Množstvo prídavku

0,5 hmotnostných percent na lak
Až potom nasleduje prídavok tužidla – 7 hm. percent ADLER
Aqua-PUR-Härter 82220.

0,5 %
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otočiť.

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.

Aquafix Metallic

Doba schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel. vzd. vlhkosti.)

Čistenie pracovného náradia

Doba schnutia povrchovej úpravy nie je prídavkom ADLER Aquafix
Metallic 91202 ovplyvnená.

Ihneď po použití vodou.
Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame ADLER
Aqua-Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

400 g

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/ skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale
Chrániť pred priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými
teplotami (nad 30°C).

Technicko-bezpečnostné údaje Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu

verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler.sk.
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