ADLER Aquafix S

91201

Pasta k tvorbe štruktúr pre ADLER systémy povrchovej úpravy na báze vody pre
priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU
Popis

Pasta pre tvorbu štruktúr pre bezfarebné a pigmentované
vodouriediteľné ADLER systémy povrchovej úpravy ako napr.
ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Pigmocryl 31105 ff alebo
Aquawood Protor Finish D 5173 pre docielenie štruktúrovaných
povrchov. Produkt nemá žiaden vplyv na kvalitu povrchu
lakovacieho systému (chemická a mechanická odolnosť).

Oblasti použitia



Pre odolné povrchy so štruktúrovaným efektom v celej
výrobe interiéru a v chránenom exteriéri.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

 Produkt pred použitím zatriasť.
 ADLER Aquafix S 91201 dôkladne vmiešať do nenatuženého a
neriedeného laku, až potom vpracovať tužidlo a potrebné
množstvo riedidla.
 Namiešané laky spracovať podľa príslušného technického listu.
 ADLER Aquafix S 91201 vedie – podľa pridaného množtva –
k viditeľnej redukcii lesku výsledného laku.
 Prelakovanie lakovanej vrstvy s ADLER Aquafix S 91201 je
možné (bez medzibrúsenia, do 24 hodín); avšak štruktúra bude
redukovaná.

Množstvo prídavku

Max 5 - 8 hm. percent na lak
V závislosti od systému povrchovej
nasledujúce množstvá prídavku:

5 bzw. 8 %
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ADLER laky na nábytok na báze vody:
Systém Aquawood Protor Finish:

úpravy

odporúčame
5%
8%

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.

ADLER Aquafix S

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

Čistenie pracovného náradia

Doba schnutia povrchovej úpravy nie je prídavkom ADLER Aquafix
S 91201 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

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

Jemnosť

Hrubá

91201

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.
Produkt je určený iba pre priemyselné a remeselné spracovanie.
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