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Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami 
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto 
produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných 
tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.   

ARTEKO-ELASTIK  96870 ff 
 

      

  

 

Popis výrobku Vodou ředitelná, extrémně bohatá na sušinu a vysoce elastická stěrka 
na bázi vysokomolekulárního polymeru. Vykazuje trvalou elasticitu i 
po několika letech povětrnostních vlivů. Zabraňuje kapilárnímu příjmu 
vody oblastmi čelního dřeva.  
 

Oblasti použití Dřevěná okna a dveře (příčky a přiznané spáry) 
 

Způsob nanášení Lis na tmelení nebo japonská stěrka 
 

Základování  Transparentní lazury: 
1 x Aquawood TIG 57701 (viz technický list) 
schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny 
1 x Aquawood Intermedio 53663 (viz technický list) 
schnutí mezi nátěry minimálně 2 hodiny 
1 x Arteko-Elastik 96870 ff 
 
Krycí barvy: 
1 x Aquawood TIG U 57600 (viz technický list) 
schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny 
1 x Aquawood Intermedio 53663 (viz technický list) 
schnutí mezi nátěry minimálně 2 hodiny 
1 x Arteko-Elastik 96870 ff 
Poznámka: Arteko je možno použít i na mezinátěr ADLER Acryl-
Spritzfüller 41002. 
 

Vrchní nátěr Transparentní lazury: 
Aquawood DSL Spritzqualität 51751 (viz technický list) 
 
Krycí barvy: 
ADLER Acryl-Spritzlack (viz technický list) 
 

Ředění  Používat neředěný 
 

Teplota zpracování a 
objektu 

Nesmí být nižší než + 10 °C 
Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí. 
  

Doba schnutí (pokojová teplota 

20 °C) 
2 – 4 hodiny, podle vlhkosti vzduchu a nanášeného množství  
 

Pracovní přístroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Naschlé zbytky barev odstranit 
výrobkem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer 95125. 
 

Dodávané balení 320 ml kartuše 
 

Skladování  V chladu, ale ne v mrazu 
 

Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených nádobách  
 

Barevné odstíny Weiß 96870 (bílý), Farblos 96871 (bezbarvý) 
 

 


