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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. 
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ARTEKO - ELASTIK 96870 ff  

      
 

 

Popis výrobku Vodou riediteľná a vysokoelastická stierka, extrémne 

bohatá na sušinu, na báze vysokomolekulárneho 

polymeru. Vykazuje trvalú elasticitu aj po niekoľkých 

rokoch poveternostných vplyvov. Zabraňuje kapilárnemu 

príjmu vody oblasťami čelného dreva.  

    

Oblasť použitia Drevené okná a dvere (priečky a priznané spoje) 

 

Spôsob aplikácie Lis na tmelenie alebo japonská stierka 

 

Základovanie Lazúrovacie: 

 1 x Aquawood – TIG 57701(pozri tech. list)  

 Medzisušenie  min 4 hodiny 

 1 x Aquawood – Intermedio  53663(pozri tech. list) 

 Medzisušenie  min. 2 hodiny 

 1 x Arteko – Elastik 96870 ff 

  

 Krycie : 

 1 x ADLER Aquawood TIG U 57600  

 Medzisušenie minimálne 4 hodiny 

 1 x Aquawood – Intermedio 53663 (pozri tech. list) 

 Medzisušenie minimálne 2 hodiny  

 1 x Arteko – Elastik 96870 ff 

  

 Pozn.: miesto Aquawood Intermedio je ako medzináter 

možné použiť ADLER Acryl- Spritzfüller 41002 

 

Vrchný náter lazúrovací: 

 Aquawood – DSL Spritzqualität 51751 (pozri tech. list) 

 

 Krycí: 

 ADLER Acryl – Spritzlack (pozri tech. list) 

 

Riedenie Používať neriedený  

 

Teplota spracovania Nie menej ako +10 °C. 

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas 

sušenia badateľne predĺžia. 

 

Čas sušenia 2 – 4 hodiny, podľa nanášaného množstva a vlhkosti 
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Pokračovanie  
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(teplota miestnosti 20 °C) vzduchu. 
 

Pracovné náradie Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb 

sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Aqua-Cleaner 80080 

alebo s ADLER Abbeizer 95125. 

 

Balenie 320 ml kartuše 

 

Skladovanie Chladná miestnosť, ale bez mrazu 

 

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretých obaloch 

 

Farebné odtiene biely (weiss) 96870, bezfarebný (farblos) 96871 

 

Techn. bezpečnostné  Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov! 

údaje   
 


