ADLER Aquafix S

91201

Strukturna pasta za premazne sisteme na vodni osnovi podjetja ADLER za industrijo in obrt.

OPIS PRODUKTA
Splošno

Strukturna pasta za brezbarvne in pigmentirane premazne sisteme
ADLER na vodni osnovi, denimo ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff,
ADLER Pigmocryl 31105 ff ali Aquawood Protor Finish D 5173
za strukturirane površine.

Področja uporabe

 Za trpežne površine s strukturnim učinkom v celotni notranji
konstrukciji in v zaščitnem zunanjem območju.
 Možnost uporabe v brezbarvnih in pigmentiranih sistemih lakov
na vodni osnovi.
 Ne vpliva na kakovost površine sistema laka (kemična in
mehanična obstojnost).

PREDELAVA
Navodila za predelavo

 Produkt pred uporabo pretresite.
 ADLER Aquafix S 91201 skrbno umešajte v neutrjen in
nerazredčen lak, nato po potrebi umešajte trdilo oz. sredstvo za
utrjevanje.
 S produktom ADLER Aquafix S 91201 skrbno umešane
premazne sisteme lahko obdelamo, kot je navedeno v tehničnih
navodilih.
 ADLER Aquafix S 91201 povzroči - glede na uporabljeno količino
– do znatnega zmanjšanja sijaja prvotnega laka.
 Odstranjevanje slojev laka s produktom ADLER Aquafix S 91201
je možno (brez vmesne politure, v roku 24 ur); struktura pa se
zmanjša.

Dodana količina

Dodana količina znaša maksimalno 5–8 odstotkov teže.
Glede na premazni sistem priporočamo naslednje dodane količine:

5 oz. 8 %

Čas sušenja
(pri 23 °C in 50 % r.F.)

08-14 (zamenja 05-12) ZKL 9040

ADLER Möbellacke (laki za pohištvo) na
vodni osnovi:
Sistem Aquawood Protor-Finish:

5%
8%

Z dodatkom ADLER Aquafix S 91201 ni vpliva na sušenje
premaznih sistemov.

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Tel: 0043/5242/6922-190, Faks: 0043/5242/6922-309, elektronski naslov: technical-support@adler-lacke.com
Naša navodila temeljijo na aktualnem znanju in služijo kot informacije za kupce/uporabnike, vendar jih je potrebno posamezno prilagoditi za področja uporabe in pogoje za predelavo.
O primernosti in uporabi dobavnega produkta odloča kupec/uporabnik z lastno odgovornostjo, zato priporočamo, da se za preverjanje primernosti produkta izdela vzorčni primerek.
Poleg tega veljajo naši Splošni prodajni pogoji. Vsa prejšnja tehnična navodila s to izdajo izgubijo svojo veljavnost. Pridržujemo si pravico do sprememb velikosti posod, barvnih
odtenkov in razpoložljivih stopenj sijaja.

ADLER Aquafix S

Čiščenje delovnih naprav

Takoj po uporabi očistimo z vodo.
Odstranite izsušene ostanke laka s produktom ADLER AquaCleaner 80080 (1:1 razredčilo za vodo).

NAVODILA ZA NAROČANJE
Velikosti posod

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

Kakovost

Grobo

91201

DODATNA NAVODILA
Uporabna doba/skladiščenje

Vsaj 1 leto v originalno zaprtih posodah.
Skladiščiti na hladnem, vendar brez zmrzovanja.

Varnostno tehnični podatki
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Upoštevajte pripadajoči varnostni list! Aktualno verzijo najdete na
spletu na strani www.adler-lacke.com

