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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-390, faks: 0043-5242-6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com 

 
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu  dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Feinspachtel 41099 
 

           
           

 

Opis produktu 
 

Wodorozcieńczalna szpachlówka wypełniająca na bazie 
dyspersji akrylowej do szpachlowania pęknięć, otworów 
lub małych powierzchni. Dobrze wypełniająca, szybko-
schnąca, bardzo wydajna, uboga w składniki szkodliwe. 

Zastosowanie Drewno w pracach wewnętrznych, metal i mur w pracach 
wewnętrznych i zewnętrznych.  

Metoda nanoszenia Nierdzewny nóż do szpachlowania, szpachla plastykowa 

Przygotowanie podłoża Tynk lub beton muszą być suche, czyste i wolne od 
tłuszczu. Podłoże z sypiącym się piaskiem, drewno w 
pomieszczeniach wewnętrznych, metal lub stare powłoki 
należy wstępnie zagruntować. 

Przerabianie ADLER Feinspachtel można nanosić wielokrotnie metodą 
mokre na mokre (wolne od pęknięć do grubości mokrej 
warstwy ok. 1000 µm) 

Lakierowanie nawierzchniowe Lakiery wodorozcieńczalne, farby dyspersyjne lub lakiery 
oparte na sztucznych żywicach; w pracach zewnętrznych 
warstwę nawierzchniową należy nanieść natychmiast po 
wyschnięciu. 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu 

Nie poniżej + 5 °C 
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura 
wydłużają czas schnięcia. 

Czas wysychania 
(Temperatura pomieszczenia 20 °C) 

Nadaje się do szlifowania i nakładania następnej warstwy 
po 1-2 godzinach 

Przyrządy do pracy Natychmiast po użyciu wymyć wodą.  

Wielkości pojemników 400 g, 1300 g 

Przechowywanie W miejscu suchym, ale zabezpieczonym przed 
zamarznięciem. 
Napoczęty pojemnik przechowywać w pozycji pionowej 
na nakrętce gwintowanej.  

Odcienie barwy Weiß (biały) 41099 

Dane BHP Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki 

 


