ADLER Brilliant Metallic

2492

Bezbarvý lak s metalickým efektem na bázi rozpouštědel určený na nábytek pro
průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU
Obecně

Lak s kovovým efektem na bázi rozpouštědel pro dosažení
brilantních kovových vzhledů na nábytku a interiérového vybavení.
• Pro kreativní povrchové úpravy nábytku v interiérech včetně
kuchyní, se skutečným kovovým vzhledem.
• Pro průmyslové sériové lakování nábytku v interiéru vystavené
běžnému používání, jako jsou ložnice, obývací pokoje, kuchyně
atd.: Oblasti použití III – IV podle normy ÖNORM A 1610-12.
• Použití v kombinaci s vhodným systémem vrchního laku.

Oblasti použití

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

• ADLER Brilliant Metallic nemíchejte strojově. Pouze rozmíchejte
ručně špachtlí.
• Prosím, dbejte„Pracovních
nábytkové laky“.

směrnic

ADLER

pro

PUR-

• Podkladová vrstva Pigmopur v požadovaném odstínu se aplikuje
v několika opakovaných tenkých vrstvách.

Poměr mísení

100 hmotnostních nebo objemových dílů ADLER Brilliant
Metallic 2492
10 hmotnostních nebo objemových dílů z ADLER PUR-Härter
82019

10 % 82019

Doba zpracování

ADLER Brilliant Metallic lze použít pouze s tvrdidlem a v daném
poměru tužení. Odchylky při přípravě směsi vedou k defektům
lakového filmu nebo snížení přilnavosti.
1 pracovní den
Směs lze použít ke zpracování ještě další jeden pracovní den, ale
musí být smíchána 1: 1 s čerstvě natuženým materiálem.
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Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.lakyadler.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
stupňů lesků jsou vyhrazeny.

ADLER Brilliant Metallic

Způsob nanášení

10 - 20 %

Postupy aplikace
Stříkací tryska (ø mm)
Stříkací tlak (bar)
Ředidlo:
Ředění v %
Viskozita (s)

Pistole nádobková
1,5
2,0 – 3,0
ADLER DD-Verdünnung 80019
10 – 20
cca 18

4 mm odměrka, 20 °C

Množství nánosuCca (g/m2)

cca 70

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

nejméně po 3 hod., max. 16 hod.

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

Čistění nářadí
ADLER DD-Verdünnung 80019 nebo
ADLER Waschverdünnung 80077.

PODKLAD
Druh podkladu

Desky z masivního dřeva a dřevotřískové a dřevovláknité desky
vhodné pro krycí lakování, dýhované desky nebo potažené
základovou fólií.

Kvalita podkladu

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

Příprava podkladu

Nosné desky potažené základovou fólií:
Broušení o zrnitostí P240
Tvrdé dřevo:
Broušení o zrnitosti P150-180
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SKLADBA NANÁŠENÍ
Základování

a) Na dřevovláknité desky potažené základovou fólií přebroušené
P240 je vhodné aplikovat jednu vrstvu ADLER PUR-Isofill 25506
nebo ADLER PUR-Ecofill 25501.
b) Masivní dřevo, neošetřené dřevotřískové dýhované desky, 2 x
základní nátěr ADLER PUR-Isofill 25506 nebo ADLER PUR-Ecofill
25501, broušení o zrnitosti P280 – 360
c) MDF desky, surové: ADLER DD-Isoliergrund 25103 nebo
ADLER Legnopur 26211 ff, 1-2 nátěry s ADLER PUR-Isofill 25506
nebo ADLER PUR-Ecofill 25501, mezi lakové broušení P280 – 360
Na vysoce kvalitní MDF desky (např. pro desky o rozměrech 19
mm s hustotou 700 kg / m³ a více) lze použít ADLER PUR-Isofill
25506 nebo ADLER PUR-Ecofill 25501 přímo bez izolačního
základu.
Doba mezisušení: nejméně 5 hod
Dodržujte pokyny v technických listech příslušných produktů.

Mezibroušení

Zrnitost P320
Mezilakové broušení musí být provedeno bezprostředně před
dalším lakováním, z důvodu zajištění dostatečné přilnavosti
jednotlivých vrstev.

Nanášení mezivrstvy

ADLER Pigmopur v odpovídající barvě
Stříbrný 2406 053429
Zlatý
2406 053430
Titan
2406 053431
Bronz 2406 053432
Měď
2406 053433
Mezisušení: cca 3 – 8 hod

Aplikace produktu

ADLER Brilliant Metallic v požadovaném odstínu.
Dle oblasti použití nebo požadovaného efektu nanášejte tenkou
vrstvu ze čtyř stran.
Mezisušení min. 3 hodiny, max. 16 hodin

Vrchní lakování

1 x ADLER Pigmotop 25361 ff v požadovaném stupni lesku
Nebo\
2 x Aduro PUR-Glanzlack 2632000100 ( bez mez broušení v
průběhu jednoho pracovního dne 8hod.)
Dodržujte pokyny v technických listech daného produktu.

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ
Čištění & péče

Čištění pomocí čističe nábytku ADLER Clean 96490.
Dodržujte pokyny v technických listech daného produktu.
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POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení

0.9 kg

Barevné odstíny/stupeň lesku

Stříbrný 2492 053429
Zlatý
2492 053430
Titan
2492 053431
Bronze 2492 053432
Měď
2492 053433

Doplňkové produkty

ADLER PUR-Härter 82019
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER PUR-Isofill 25506
ADLER PUR-Ecofill 25501
ADLER DD-Isoliergrund 25103
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Pigmotop 25361 ff
Aduro PUR-Glanzlack 2632000100
ADLER Clean Möbelreiniger 96490

DALŠÍ INFORMACE
Technická data
Trvanlivost / skladování

Viskozita směsi

cca 20s při 20°C dle DIN 53211 (výtokový pohárek
DIN4)

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.
Uchovávejte mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního záření, mrazu a
zvýšené teploty (nad 30 ° C).

Bezpečnostně-technické
informace

Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze získat
na internetu na stránkách www.adler-lacke.com.
Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
Zabraňte vdechnutí aerosolů z materiálu při aplikaci stříkáním, vhodným
respirátorem (kombinovaný filtr A2 / P2 - EN 141 / EN 143).
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