
 

03-09  (nahrazuje 03-08)  prosím obraťte 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-432 
 

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami 
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost. Kromě toho platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější 
technické listy pozbývají touto verzí platnosti.  

 

ADLER Duopur-Finish 25263ff 
 

         

 

 
 
 

82072    5 - 10 %  80060     

 
 

Popis 
 

Velmi rychle schnoucí polyuretanový vrchní lak na bázi polyesterové pryskyřice s velmi dobrou 
mechanickou a chemickou odolností jakož i vysokou plnivostí. 
 

Oblasti použití 
 

Vrchní lak pro velmi plnivé lakování obzvláště namáhaných ploch nábytku a zařízení interiéru 
včetně kuchyňského a sanitárního nábytku. 
ADLER Duopur-Finish vykazuje lehké vlastní žloutnutí, které by mohlo být závadou na světlém 
či světle namořeném dřevu 
 

Zpracování 
 

ADLER Duopur-Finish se dodává ve dvou komponentech. 
 

Poměr míchání 2 hmot. nebo objemové díly ADLER Duopur-Finish 25263ff 
1 hmot. nebo objemový díl ADLER Duopur-Härter 82072 

Viskozita směsi ca 17 - 18 s dle normy DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20°C) 

Viskozita zpracování Airless-/Airmix-stříkání (0,28 – 0,33 mm-tryska, 100 – 120 barů/1 – 2 
bary)  
ca 17 - 18 s – neředěné  

Stříkání klasickou pistolí (1,8-mm-tryska, 3-3,5 barů) 
ca 17 s ředěné s 5 - 10 % ADLER Duopur-Verdünnung 80060 

Doba 
zpracovatelnosti 

Asi 4 hodiny 

Nanášené množství ca 120 – 150 g/m
2
 na jedno nanesení; běžně stačí jeden nános,  

celkové nanášené množství: maximálně 300 g/m
2
 (2 nánosy) 

Doba schnutí Na nánosu asi 130 g/m
2
 po ca 30 minutách schnutí neulpívá prach, po 

4 hodinách můžeme manipulovat a po 12 hodinách lze skládat na sebe  

Mezivýbrus Zrnitostí 240-320;  
mezivýbrus se musí uskutečnit bezprostředně před nanesením vrchního 
laku, aby byla zaručena dobrá přilnavost. 

Základování  ADLER Duopur-Base 
 

 
Pro velmi plnivé lakování doporučujeme dva nánosy nástřikem výrobku ADLER Duopur-Base, 
při čemž první nános nesmí být příliš sytý. Pro vrchní lakování je jeden nános výrobku ADLER 
Duopor-Finish vystačující. 
 
Jako u všech reakčních laků se dodržením doby schnutí 12 – 24 hodin dá výrazně zlepšit 
následné krycí lakování. 
 



 
 
 
ADLER Duopur-Finish   25263ff 

  

 

 
Respektujte prosím naše „Pracovní směrnice pro polyuretanové laky“ a také 
bezpečnostní list. 
 

Charakteristika 
 

Tužidlo ADLER Duopur-Härter 82072 

Ředidlo ADLER Duopur-Verdünnung 80060 
 
Toto ředidlo se musí použít také k čištění pracovních nástrojů.  

 

Dodávané druhy 
 
 

G 30 Matt 25263 

G 50 Halbmatt 25265 

G 70 Seidenmatt 25267 

G 90 Seidenglänzend 25269 
 

Velikost balení 
 

Lak: 4 l, 20 l 
Tužídlo: 1 l, 10 l 
 
 
 


