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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s 

oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku 

vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov 

a stupňov lesku vyhradená. 

ADLER  FerroAntik 41160 

          
 

 

 

         

 
Popis výrobku: vodouriediteľný efektný matný lak na báze akrylátovej disperzie 

pre exteriér aj interiér s veľmi dobrou odolnosťou voči 

poveternosti. 

 

Oblasť použitia: umelecké kováčstvo ako mreže, ploty, náhrobné kríže 

 Aj pre renováciu dobre priľnutých starých náterov. U hrdzavých 

podkladov odporúčame  použiť ADLER Ferroblock 41108. 

(viď tech.list) 

 

Spôsob aplikácie: natieranie valčekovanie, striekanie 

 (priemer striekacej trysky min 2 mm!‘ 

 

Základovanie: Zinok/hliník: 

 1x ADLER Acryl-Unigrund 41191 (viď technický list) 

              Oceľ: 

              2x ADLER Acryl-Unigrund 41191 

              Medzisušenie min. 4 hodiny 

 

Krycí náter: 2x ADLER FerroAntik 41160  

 Medzisušenie min 3 hodiny 

 

Antik-efekt sa preukáže až po druhom nátere.  

Nie je potrebné žiadne prebrusovanie! 

 

Čas sušenia (20°C): pretierateľný po cca 3 hodinách 

  

Riedenie: vodou 

 Natieranie 5%, valčekovanie 10%,striekanie 20% 

 

Teplota spracovania nie menej ako  +10 °C, vysoká vzdušná vlhkosť a /alebo nízke  

objektová teplota: teploty predĺžia čas schnutia. 

 

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenie následne 

dobre vysušiť, aby sa predišlo korodovaniu. Zaschnuté zvyšky 

odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 

 

Výdatnosť: 6-8  m
2
/l  na jeden nános 
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Pokračovanie  

 

 

ADLER Ferroantik 41160 - 2 -  

Skladovanie: v chlade ale nie v mraze 

 

Trvanlivosť: 3 roky v originálne uzavretom obale 

 

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 ll  

 

Farebné odtiene: antracitová 

    

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje: Aj pri spracovaní produktov s nízkym obsahom škodlivín je 

potrebné dodržiavať obvyklé  ochranné opatrenia! 

 


