ADLER Effektlasur

40262 ff

Bezfarebná vodouriediteľná dekoratívna efektná lazúra pre interiér, pre priemyselné a remeselné
použitie

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy

Oblasti použitia

Vodouriediteľná povrchová úprava na tvorbu efektov na akrylátovodisperznej báze pre dekoratívne lazúrovacie úpravy povrchov
v interiéri.





Obzvlášť dlhý „otvorený čas“ pre spracovanie
Bez zápachu
Bez obsahu rozpúšťadiel
Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
produktov na emisie prchavých škodlivín : A+

Pre oživujúci/rustikálny charakter na ľahko až hrubo štruktúrované
povrchy ako ADLER Wisch-Strukturputz 40260, ADLER ReliefWandspachtel 40261, ako aj vnútorné omietky, trhané nátery,
štruktúrované tapety a sklené tkaniny.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie





Technika nanášania

Produkt pred použitím premiešať
Nespracovávať pri teplotách nižších ako + 5 °C a/ alebo relatívnej
vzdušnej vlhkosti > 80 %.
Nános krížom-krážom štetcom na lazúry. Podľa želaného efektu
dotvoriť mokrou špongiou.
Spôsob
nanášania
Riedenie
Výdatnosť na
1)
nános (m²/l)

natieranie

stieranie

8 – 10 pri hladkom podklade

Produkt je pripravený na spracovanie
Pre techniky nánosu stieraním, krúžením, lazúrovacím štetcom,
valčekom alebo hubkou.
Forma, povaha podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú
spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

otočiť
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Čas schnutia

pretierateľný

(pri 23 °C a 50 % rel.vzd.vlhkosti.)

po cca. 3 – 4 h

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od hrúbky
vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití umyť vodou.
Zaschnuté škvrny odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD
Druhy podkladu

Minerálne podklady, sádrokartónové dosky, predupravené drevené
stavebné diely.

Charakter podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a bez voľných substancií, ako aj
testovaný na nosnosť a vhodnosť (dbať na ÖNORM B 2230 časť 2).
Nie nosné povrchové úpravy dôkladne odstrániť.
Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odstavec 3; Natieračské
a lakovacie práce.
Nie nosné nátery dočista odstrániť.

Príprava podkladu




Pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna
predúprava.
Malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodným
tmelom.

Omietky skupín P II a P III
Nové omietky nechať 3-4 týždne odstáť. Dočisťované miesta musia
byť dobre zviazané a preschnuté, v prípade potreby fluátované
Sádrové a hotové omietky skupiny P IV a P V
Prípadné spečence odbrúsiť, základný náter ADLER Tiefengrund WV
40905 zriedeným vodou v pomere 1:1.
Sádrokartónové dosky
Prebytky tmelu odbrúsiť. Základný náter s ADLER Tiefengrund WV
40905 zriedeným vodou v pomere 1:1
Betónové plochy
Usadenú špinu alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky. Silno
savý betón základovať s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným
vodou v pomere 1:1
Nosné nátery s disperznými farbami:
Lesklé povrchy a lakové nátery zdrsniť.
Glejové farby
Do základu odmyť a základovať ADLER Tiefengrund WV 40905
zriedeným vodou v pomere 1:1
Drevené materiály
1 – 2 nátery s Aqua-Isoprimer PRO 41005
Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

ÚPRAVA POVRCHU
Základovanie

1 x ADLER Wisch-Strukturputz 40260, ADLER Relief-Wandspachtel
40261 alebo Formel 2000 40205 ff
Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.
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Vrchná úprava

1 x ADLER Effektlasur W30 40262 natónovaná

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosti balení

750 ml, 3 l

Farebné odtiene/stupne lesku

Báza W30 40262
Ďalšie farebné odtiene sú
Farbmischsystem Color4you




Prídavné produkty

miešateľné

pomocou

ADLER

Pre dosiahnutie farebnej jednotnosti používať na jednu plochu
iba materiál tej istej šarže.
Spôsob nanášania, množstvo a schopnosť krytia je závislá od
farebného odtieňa
Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa vyhotoviť vzorku
so zvoleným náterom na originálnom podklade

ADLER Wisch-Strukturputz 40260
ADLER Relief-Wandspachtel 40261
ADLER Formel 2000 40205 ff
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005
ADLER Tiefengrund WV 40905

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/Skladovanie

Minimálne 3 rokv v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom
a vysokými teplotami (viac ako 30°C)

Technické údaje

VOC-obsah

Produktový kód pre farby
a laky

M-DF01 Disperzné farby bez obsahu rozpúšťadiel

EU- hraničná hodnota pre ADLER Effektlasur
(Kat. A/l): 200 g/l (2010).
ADLER Effektlasur obsahuje < 1 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov.

Aktuálnu verziu si môžete dožiadať cez internet na stránke
www.adler-lacke.com.
Do recyklácie odovzdať iba prázdne obaly. Tekuté zbytky môžu byť
odstránené ako vodouriediteľné farby, uschnuté zvyšky
ako
zaschnuté farby alebo domáci odpad.
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