
 
 

10-09 (zastępuje 11-03)  Ciąg dalszy na stronie następnej 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-390, faks: 0043-5242-6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com 

 
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

Arteko-Elastik  96870++ 
 

      

  

        

 

Opis produktu 
 

Wodorozcieńczalna, zawierająca wyjątkowo dużo 
substancji stałych i wysokoelastyczna szpachlówka na 
bazie polimeru o wysokiej masie cząsteczkowej. 
Długotrwała elastyczność nawet po wieloletnim 
wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych. 
Utrudnia kapilarne wchłanianie wody przez powierzchnie 
czołowe.  

Zastosowanie Okna i drzwi drewniane (szczebliny i spoiny typu V) 

Metoda nanoszenia Wyciskacz do kitu lub szpachla japońska 

Podkład Prześwitująco: 
1 × Aquawood-Tauchimprägnierung 57701 (patrz Instrukcja) 
Suszenie przynajmniej 4 godz. 
1 × Aquawood Intermedio 53663 (patrz Instrukcja) 

Suszenie przynajmniej 2 godz. 
1 × Arteko-Elastik 96870++ 
 

Kryjąco: 
1 × Aquawood-Tauchimprägnierung U 57600 (patrz Instrukcja) 
Suszenie przynajmniej 4 godz. 
1 × Aquawood Intermedio 53663 (patrz Instrukcja) 

Suszenie przynajmniej 2 godz. 
1 × Arteko-Elastik 96870++  
 
Uwaga: Do zastosowania też na warstwie pośredniej 
z ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 zamiast Aquawood-
Intermedio.  

Lakierowanie nawierzchniowe Prześwitująco: 
Aquawood-Dickschichtlasur Spritzqualität 51751 (patrz 

Instrukcja) 
 

Kryjąco: 
ADLER Acryl-Spritzlack (patrz Instrukcja) 

Rozcieńczalnik Stosować nierozcieńczony 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu 

Nie poniżej + 10 °C 
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura 
wydłużają czas schnięcia.  

Czas wysychania 
(Temperatura pomieszczenia 20 °C) 

2 – 4 godzin w zależności od wilgotności powietrza i ilości 
naniesionej  



 
 
 

Ciąg dalszy Arteko-Elastik 96870++ 

 

Przyrządy do pracy Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. Przyschnięte 
resztki farby usunąć środkiem ADLER Aqua-Cleaner 
80080 lub ADLER Abbeizer 95125. 

Wielkości pojemników Nabój 320 ml  

Przechowywanie W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed 
zamarznięciem 

Trwałość 1 rok w oryginalnie zamkniętym pojemniku 

Odcienie barwy Weiß (biały) 96870 
Farblos (bezbarwny) 96871 

 


