ADLER Aquafix S

91201

Strukturovací pasta pro systémy povrchové úpravy ADLER na bázi vody pro průmysl a
profesionální použití

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Oblasti použití

Strukturovací pasta pro bezbarvé a pigmentované systémy
povrchové úpravy ADLER na bázi vody jako např. ADLER AquaSoft CFB 30361 a násl., ADLER Pigmocryl 31105 a násl. nebo
Aquawood Protor Finish D 5173 k vytváření povrchů s efektem
struktury.
 Na namáhané povrchy s efektem struktury pro veškeré aplikace v
interiéru a v chráněném exteriéru.
 Lze použít v bezbarvých a pigmentovaných lakových systémech
na bázi vody.
 Neovlivňuje kvalitu povrchu lakového systému (chemická a
mechanická odolnost).

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

 Před použitím produkt promíchejte.
 Pečlivě vmíchejte ADLER Aquafix S 91201 do laku, do nějž ještě
nebylo přidáno tužidlo a ředidlo; poté podle potřeby zapracujte
tužidlo příp. prostředek pro zesítění a vodu.
 Prostředky povrchové úpravy, pečlivě smíchané s produktem
ADLER Aquafix S 91201, je možné zpracovávat podle pokynů v
technickém listu příslušného produktu.
 V závislosti na přidaném množství produktu ADLER Aquafix S
91201 dochází ke znatelnému snížení lesku výchozího laku.
 Přelakování lakových vrstev produktem ADLER Aquafix S 91201
je možné (bez mezibrusu, během 24 hodin); dochází však k
redukci struktury.

Přidané množství

Přidává se maximálně 5 - 8 hmotnostních procent.
V závislosti na systému povrchové úpravy se doporučují následující
přidaná množství:

5 bzw. 8 %

Doby schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)
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Laky na nábytek ADLER na bázi vody:
Systém Aquawood Protor Finish:

5%
8%

Přidání produktu ADLER Aquafix S 91201 neovlivňuje schnutí
systémů povrchové úpravy.

obraťte

ADLER Aquafix S

Čištění pracovních nástrojů

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.
Zaschnuté zbytky laku odstraňte čisticím prostředkem ADLER
Aqua-Cleaner 80080 (zředěným vodou v poměru 1:1).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ
Velikosti balení

180 g, 250 g, 640 g, 1 kg

Jemnosti

Hrubý

91201

DALŠÍ POKYNY
Skladovatelnost /
skladování

Skladovatelnost nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Bezpečnostně technické
údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu!
Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese www.adlerlacke.com .
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Skladujte v chladnu, avšak chraňte před mrazem.

