
 

 
10-09 (vervangt 11-03)  

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefoon: +43 (0)5242 6922 390; Fax: +43 (0)5242 6922 399, Mail: info@adler-lacke.com 

 
Onze aanwijzingen om de koper/gebruiker naar eer en geweten te adviseren, hebben we opgesteld op basis van de huidige stand van de kennis, maar deze dienen nog verder te 
worden afgestemd, afzonderlijk op ieder toepassingsgebied en ieder van de omstandigheden bij de verwerking. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissing of 
het geleverde product geschikt is voor de beoogde toepassing. Om die reden wordt geadviseerd een proefstuk te maken om te testen of het product geschikt is. Overigens zijn 
onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle voorgaande versies van het informatieblad komen met deze uitgave te vervallen. Wijzigingen in verpakkingsgrootten, 
kleuren en beschikbare glansgradaties voorbehouden. 

Arteko-Elastik 96870 ff 
 

      

  

 
 
 

Productbeschrijving Waterverdunbare en zeer elastische plamuur met extreem hoog 
vastestofgehalte op basis van hoog polymeer. Blijvend elastisch, 
zelfs na jaren van verwering. Verhindert de opname van capillair 
water via kopse houtgebieden 
 

Toepassingsgebieden Houten vensters en deuren (schuiframen en V-groeven) 
 

Opbrengwijze Plamuurpers of Japanse spatel 
 

Grondlak Lasuurverf: 
1 x Aquawood TIG 57701 (zie informatieblad) 
Tussentijds drogen minimaal 4 uur 
1 x Aquawood Intermedio 53663 (zie informatieblad)  
Tussentijds drogen minimaal 2 uur 
1 x Arteko-Elastik 96870 ff 
 

Aflak: 
1 x Aquawood TIG U 57600 (zie informatieblad) 
Tussentijds drogen minimaal 4 uur 
1 x Aquawood Intermedio 53663 (zie informatieblad) 
Tussentijds drogen minimaal 2 uur 
1 x Arteko-Elastik 96870 ff 
 

Aanwijzing: Ook aan te brengen op de tussenlaag met ADLER 
Acryl-Spritzfüller 41002 in plaats van Aquawood Intermedio. 
 

Toplaag  Lasuurverf: 
Aquawood DSL Spritzqualität 51751 (zie informatieblad) 
 

Aflak: 
ADLER Acryl-Spritzlack (zie informatieblad) 
 

Verdunner Onverdund gebruiken 

Verwerkings- en 
objecttemperatuur 

Niet onder + 10 °C. 
Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen vertragen het 
drogen. 
 

Droogtijd (kamertemperatuur 20 °C) 2 – 4 uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de 
opbrenghoeveelheid. 
 

Gereedschap Onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken. Gedroogde 
lakresten verwijderen met ADLER Aqua-Cleaner 80080 of 
ADLER Abbeizer 95125. 
 

Verpakkingsgrootte 320 ml patroon 
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Vervolg Arteko-Elastik 96870 ff 
 
 
Opslag Koel, maar vorstvrij 

 
Houdbaarheid  1 jaar in de originele, gesloten verpakking. 

 
Kleuren Weiß  96870 

Farblos  96871 
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