Bluefin Pure-Concrete

4088

Základní komponent pro vytvoření betonového vzhledu na nábytku určený pro průmyslové
použití.

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Vodou ředitelný mísitelný základ pro povrchové úpravy imitace
betonu, který lze nanášet stříkáním.

Oblasti použití





Pro povrchovou úpravu standardně namáhaných ploch
nábytku a vybavení interiérů, včetně dvířek kuchyňských linek,
zařízení ložnic a obývacích pokojů: Oblasti použití III – IV podle
normy ÖNORM A 1610-12.
Použití v kombinaci s vhodným systémem vrchního laku.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

 Produkt prosím před použitím a během zpracování pečlivě
rozmíchejte.
 Dbejte prosím našich „Pracovních směrnic pro vodou ředitelné
nábytkové laky“
35 hmotnostních dílů Bluefin Pure-Concrete 4088
100 hmotnostních dílů ADLER Aquafix Concrete 8140000300

Poměr mísení

ADLER Aquafix Concrete 8140000300 pečlivě vmíchejte do
připravené směsi bez hrudek. Vmíchání je nejlepší provádět strojově
pomocí míchací vrtule.
Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech produktu.

Doba použití připravené směsi cca 3 hod.
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Bluefin Pure-Concrete

Technika pro nanášení

Postupy nanášení

Stříkací tryska (ø mm)
Stříkací tlak (bar)
Tlak materiálu (bar)
Nanášené množství (g/m²)

Pohárková
pistole s
tlakovanou
nádobkou
2,2
4,0 - 6,0

Membránové
čerpadlo, 1 : 1
s přídavným
vzduchem
2,2
4,0 - 6,0
3,0 - 4,0
cca 300 - 900

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.
Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním
nátěrem.

Doba schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Přelakovatelné

po schnutí přes noc

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní
vlhkosti vzduchu.

Čistění nářadí
Ihned po použití vodou.

PODKLAD
Druh podkladu

MDF desky základované materiálem Bluefin Isospeed bílá
3134000010 dvousložkové zpracování, nebo ADLER PUR-Ecofill
25501; nepoužívejte MDF desky se základovou fólií!!! (z důvodu
nedostatečné přilnavosti).
Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech použitých
produktů.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako
tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu a
testován na vhodnost pro povrchovou úpravu.

Příprava podkladu

MDF deska: broušení P150
Základní vrstva: P220 - 240

SKLADBA NANÁŠENÍ
Aplikace produktu 1

300 - 400 g/m² Bluefin Pure-Concrete- směs

Doba mezischnutí

cca 2 hod.

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Aplikace produktu 2

700 - 800 g/m² Bluefin Pure-Concrete- směs

Vytvoření efektu

Na čerstvě nanesenou plochu natáhnete polyetylenovou fólii s
tloušťkou cca 100µm, přimáčknete pomocí hladítka a roztáhnete
směrem k okraji plochy. Čím pečlivěji bude vzduch pod fólií vytlačen,
tím hladší bude povrch imitace betonu. Po dobu schnutí nechejte
fólii na aplikované ploše.
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Doba mezischnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Schnutí přes noc při teplotě 20 °C
Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí
prodloužit. Požadované schnutí: 3 hod. při 50 °C
Po vyschnutí stáhněte fólii a ponechejte dalších 4 - 5 hodin odvětrat
při pokojové teplotě.

Následná povrchová úprava

1 x 90 - 110 g/m² Bluefin Primer-Concrete 4081000200
Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech produktu.

Doba mezischnutí

3 hod.

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Vrchní lakování

1 x ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff
Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech použitých
produktů.

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ
Čištění & ošetřování

Pomocí přípravku
Möbelreiniger.

na

ošetřování

nábytku

ADLER

Clean

Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech použitých
produktů.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení

4,55 kg

Odstíny/lesk

White Wolf
Brown Falcon
Black Panther
Reef Shark
Snow Leopard
Iron Elephant

Doplňkové produkty

ADLER Aquafix Concrete 8140 000300
ADLER PUR-Ecofill 25501
Bluefin Isospeed 3134
Bluefin Primer-Concrete 4081000200
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 (čistič nábytku)

4088056579
4088056580
4088056581
4088056582
4088056583
4088056584

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost / skladování

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.
Skladovat v chladu, ale ne v mrazu.

Technická data
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Dodávaná
viskozita

cca 12-14 s dle DIN 53211 (odlivka 4 mm,
20 °C)

Bluefin Pure-Concrete

Bezpečnostně-technické
informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.
Produkt je určený pouze pro průmyslové zpracování.
Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku. Toto lze zajistit
pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky
(Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
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