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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  

 
Útmutatásaink a legújabb ismereteken alapulnak és legjobb tudásunknak megfelelően látják el tanáccsal a vevőt/felhasználót, ennek ellenére különbségek adódhatnak az egyes 
felhasználási területeken és munkakörülmények között történő alkalmazásban. A termék alkalmasságáról és felhasználásáról a vevő/felhasználó kizárólag saját felelősségére hoz 
döntést, ezért azt javasoljuk, hogy a termék alkalmasságának megállapítására készítsen mintadarabot. Ettől eltekintve az általános értékesítési feltételek érvényesek. jelen 
kiadvány megjelenésével összes korábbi kiadvány érvényességét veszti. A csomagolásra, színárnyalatokra és fényességi osztályra vonatkozó változtatási jog fenntartva.. 

ADLER Ecopur 25491 ff 
 

         

  

 
 
 

82019    10 % 80019      

 

Leírás 

Gyorsan száradó poliuretán színtelen lakk bútorfelületekhez. Nagyon jó mechanikus és kémiai ellenállóság, 
jó színkiemelés, jó töltőerő és szép póruskiemelés. 
 
Kötőanyagalap: poliakrilát gyanta/nitrocellulóz; az ADLER Ecopur aromás oldószerektől mentes. 
 
Az ADLER Ecopur már optimált mennyiségű fényvédőszert tartalmaz sárgulás elleni védelemként, további 
hozzáadásra nem kerülhet sor. 
 

Kémiai hatásokkal szembeni ellenállóság 

ÖNORM A 1605-12 – 1. vizsgálat Értékelési osztály       1-B1 

Viselkedés ledörzsölés során 

ÖNORM A 1605-12 – 2. vizsgálat Értékelési osztály       2-D (  50 U) 

Viselkedés karcolásos igénybevétel esetén 

ÖNORM A 1605-12 – 4. vizsgálat Értékelési osztály       4-D (  1,0 N) 

 

Felhasználási területek 

 A nyílt vagy zárt pórusú lakkozott bútorok és beltéri felépítmények ipari sorozatgyártásához, beleértve a 
konyhai és egészségügyi területek felületeit (kivéve a munkalapokat). II-IV felhasználási osztály az 
ÖNORM A 1610-12 szerint, pl. a nappali és hálószobai berendezéseket, stb. 

 Olyan lakkozásokhoz, amelyeknél gyártásfüggően gyors egymásra rakodhatóságot várnak el.  

 Hidrogénperoxiddal kifehérített felületek lakkozására alkalmas. 
 
 

Feldolgozás 

Az ADLER Ecopur mindenek előtt a „lakkra lakk“-munkamódszerre tervezték.  

 
Szállítási viszkozitás kb. 28 s a DIN 53211 szerint (4-mm-e spohár, 20 °C) 

Keverési arány 10 kisz.-rész ADLER Ecopur  
  1 kisz.-rész ADLER PUR-Härter 82019 

Keverési viszkozitás kb. 25 s a DIN 53211 szerint (4-mm-es pohár, 20 °C) 

Feldolgozási viszkozitás Airless-/Airmix-szóró berendezések (0,23-0,28-mm-e sfúvóka, 100-
120 bar/1-2 bar) 
kb. 25 s higítatlanul 

Sűrített levegős szóró berendezések (1,8-mm-es fúvóka, 3-4 bar) 
kb. 18 s - 10 % ADLER DD-Verdünnung 80019 

Edényidő 1 munkanap; a bekevert anyagot másnap még fel lehet használni, de 
mindenképpen 1:1 arányban frissen keményített anyaggal el kell ke-



 
 
 
 
 
 

Folytatás ADLER Ecopur 25491 ff 
 

 
verni; az edényiső további meghosszabbítására nincs lehetőség. 

Felhordási mennyiség 100-130 g/m² rétegenként 
 

Száradási idő Eyg kb. 120 g/m²-es réteg kb. egy óra száradás után 
szobahőmérsékleten jól csiszolható és átlakkozható.  
 

Köztes csiszolás 240-320-as szemcsézettséggel; a köztes csiszolásra lehetőleg rövid-
del a fedőlakk felhordása előtt kell sor kerüljön, hogy jó köztes ta-
padást biztosítsanak.  

 

Kérjük, vegye figyelembe a „PUR-lakkokkal való munkavégzésre vonatkozó irányelveket“, valamint a 
Lakk és a keményítő biztonsági adatlapjait. 
 
 

További utasítások 

Keményítő ADLER PUR-Härter 82019 

Higítás ADLER DD-Verdünnung 80019 vagy  
ADLER PUR-Verdünnung 80029 
Ezeket a higítókat ajánlják a munkaeszközök tisztításához is. 

 
 

Szállítási forma 

G 10 tompa matt 25491 

G 30 matt 25493 

G 50 félmatt 25495 

G 70 selymesen matt 25497 

 
Kiszerelés 

4 kg, 20 kg; 180 kg 

 
 


