ADLER Betoneffekt (efekt betonu)

4083

Nátěr s efektem betonu obsahující jemnou složku křemene, vhodný pro použití na nábytek a
interiérové díly pro průmyslové i řemeslné účely.

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Vodou ředitelný, barevný základový nátěr na disperzní bázi s
podílem jemného křemene, vyvinutý pro dosažení přirozeného
vzhledu betonu/ efektu betonu. Vynikající přilnavost, nenáročné a
snadné zpracování.

Speciální vlastnosti
Zkušební normy



Francouzká směrnice
DEVL1104875A o identifikaci
stavebních nátěrových hmot kvůli emisím škodlivých těkavých
látek: třída A+

Oblasti použití



Pro lakování běžně zatěžovaných povrchů nábytku a
interiérových dílů, vybavení ložnic a obývacích pokojů: oblast
použití III – IV podle normy ÖNORM A 1610-12.



Speciální základní nátěr vyvinutý pro získání efektu betonu na
nábytku a interiérových dřevěných dílech

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

Nanášecí techniky



Před použitím prostředek promíchejte. Pouze ručně! Příliš silné
strojové míchání může efekt betonu negativně ovlivnit!



Zpracovávejte při teplotách nad + 5 °C, a současně ne větších
než 30 °C a relativní vlhkosti pouze do 80 %



Dřevo natřete potažením nerezovým hladítkem, síla nátěru 1 2 mm. Individuálně můžete hruběji nebo jemněji strukturovat.
Způsob
nanášení
Spotřeba ml/m²
Vydatnost na
jeden nátěr
1)
(m²/l)

špachtle
ca. 200 - 500
ca. 2 - 5

Produkt je dodáván ve formě připravené k přímému použití.
Tvar, charakter a vlhkost podkladu mohou ovlivnit spotřebu/vydatnost.
Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze po předchozím zkušebním
nátěru.
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ADLER Betoneffekt
Doby schnutí
(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Manipulace a stohování
Následný nátěr

po ca. 16 h
po ca. 16 h

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě vzduchu, výměně vzduchu a
relativní vlhkosti vzduchu.
Nízké teploty vzduchu a/nebo příliš vysoká relativní vlhkost vzduchu
mohou dobu schnutí prodloužit.

Čištění pracovních nástrojů

Nástroje očistěte mýdlovou vodou ihned po použití.
Pro odstranění zaschlých zbytků laku doporučujeme
odstraňovač nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

použít

PODKLAD
Druh podkladu

Abyste dosáhli dobrého krycího nátěru, je nutné použít vhodné
dřevotřískové nebo dřevovláknité podkladové materiály

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek jako
jsou mastnoty, vosky, silikon, pryskyřice atp. a musí být očištěn od
dřevěného prachu, stejně tak jako by měla být předem vyzkoušena
schopnost přilnavosti nátěru.
Při použití pro sanitární účely doporučujeme důsledné použití MDF
desek typu V100, které jsou odolné proti vlhkosti. Je dobré se vyhnout
aplikaci na vodorovné plochy, které jsou vystaveny působení vody,
jako jsou např. umyvadlové skříňky.

Příprava podkladu

Dřevotřískové desky, dřevovláknité MDF-desky:
Zrnitost 150 – 180

SKLADBA NÁTĚRU
Základní nátěr

Efekt betonu ADLER Betoneffekt 4083 naneste ve vybraném
barevném odstínu pomocí hladké špachtle či hladítka.
Doba schnutí: přes noc

Mezibroušení

Závisí na oblasti použití aplikace nebo na požadovaném výsledném
efektu: Zrnitost 80
Musíte se vyvarovat probroušení základního nátěru, jelikož to může
vést k rozdílnostem přilnavosti nátěru, která se působením stáří ještě
zhorší.

Krycí nátěr

Použijte světlostálé laky, jako jsou např. ADLER PUR-Antiscratch HQ
26320 ff nebo ADLER Legnopur 26211 ff, stejně tak ADLER AquaTop Antiscratch 30341 ff nebo ADLER Aqua-Resist 30460 ff.,
přednostně v tupě matném provedení (G5 nebo G10).
Dodržujte pokyny v příslušných technických listech produktů.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti balení
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ADLER Betoneffekt
Barevné odstíny/
stupně lesku

Doplňkové produkty

4083053189
4083053190
4083053191
4083053192
4083053193

Cuba Libre (černá)
Bahama Mama (hnědá)
Caipirinha (tmavě šedá)
Daiquiri (středně šedá)
White Lady (světle šedá)



Volbou nanášeného množství, způsobu aplikace a intenzitou
broušení můžete ovlivnit dosažení vlastního individuálního efektu.



Pro posouzení výsledku doporučujeme zhotovit na originálním
podkladu vzorek nátěru se zvolenou skladbou povrchové úpravy a
barevným odstínem!

ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost/Skladování

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.
Při skladování chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, před
mrazem a vysokými teplotami (přes 30°C).

Technické údaje

Bezpečnostně-technické údaje

Obsah VOC

Mezní hodnota EU pro produkt ADLER
Betoneffekt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
ADLER Betoneffekt obsahuje < 30 g/l VOC.

Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu k tomuto
produktu, aktuální verzi můžete najít na webové adrese www.adlerlacke.com.
Pro recyklaci jsou určena pouze ta balení, která neobsahují zbytky
laku, tekuté zbytky lakových materiálů je třeba zabezpečit jako odpad
barev na vodní bázi, naschlé zbytky materiálu pak jako pevné složky
barev nebo domácí odpad.
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