
 

 
 
03-09 (a  01-07 helyett) Fordíts! 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450 

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási 

területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelosségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk 

egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi 

műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érinto változtatások jogát fenntartjuk. 

ADLER Floor-Classic  42120 ff 
 

           
 

Termékleírás Színtelen, vízzel hígítható, PUR-akrilát-diszperziós alapú 
parkettazáró lakk, amely nem sárgul, kiváló kopás- és 
karcállóságot mutat, valamint kiválóan ellenáll a felületet érő 
kémiai hatásoknak. 
 

Alkalmazási területek Magán lakóterek, padlók előszobákban, irodákban, lépcsőkön 
stb. Kiválóan alkalmas parafa padlókhoz. 
 
Ajánlásainknak megfelelően felhordáskor 80 – 90 µm-es 
vastagfilmrétegek keletkeznek. Eleget tesz az ÖNORM C 
2354-ben előírt A (mérsékelt igénybevétel) és B igénybevételi 
osztálynak (erős igénybevétel) kívánalmaknak. 
 

A felhordás módja Kenés – akrillakkokhoz használatos puha ecset 
Hengerezés – rövidszőrű henger, pl. Mohair- vagy flokkulált 
henger 
 
Ügyeljen a lakk egyenletes eloszlatására. 
 

Az alap előkezelése Az alap legyen száraz és szennyeződésmentes (pl. olaj, zsír, 
viasz ne legyen rajta). 
 
Amennyiben kis repedések és hézagok vannak a padlón, akkor 
csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal, majd 
kenje le a padlót spatulyával történő felhordásra alkalmas 
keverékkel, amely 1 rész csiszolóporból és kb. 2 rész ADLER 
Floor-Fill-ből áll. A fát kb. 1 óra száradás után ismételten 
csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal. 
 

Alapozás 

 

A csiszolt padlókat kenje, hengerezze vagy spatulyázza le 1 
réteg ADLER Floor-Start-tal (csökkenti az oldalak 
összeragadását szalagpadlók esetén). Kb. 2 óra száradást 

követően felüllakkozható. A Floor Start-ot ne csiszolja. 
Durva pórusú lombhullató és trópusi fák: ne spatulyázza. 
 

Fedőréteg 2 réteg kívánt fényességi fokozatú ADLER Floor-Classic-ot 
kenjen vagy hengerezzen fel, köztes száradási idő kb. 4 óra. (3 
réteg ADLER Floor-Classic, amennyiben ADLER Floor-Start-ot 
spatulyával hordott fel). Az utolsó réteg előtt a kb. 4 óra 
száradási időt követően enyhe csiszolást kell végezni 240-es 
szemcsézettségű csiszolóvászonnal vagy 120-as 
szemcsézettségű, használt csiszolóráccsal. A hosszabb 
száradási idő javítja a csiszolhatóságot. A csiszolóport nedves 
ronggyal törölje fel. 
 

Javítóréteg Az erősen kopott rétegeket speciális, hengeres padlócsiszoló 



 
 
 
 
 
 

Folytatás ADLER Floor-Classic 42120 ff 
 

 
géppel kell lecsiszolni. A perifériák csiszolásához használjon 
sarokcsiszolót, ill. excenteres csiszolót. A munka további 
lépései ugyanúgy zajlanak, amint azt "Az alap előkezelése” 
című rész után leírtuk. 
 
Az előregyártott parkettaelemekből készült padlókat ne fesse át 
ADLER Floor-Classic-kal, hanem csak ADLER CLEAN 
parkettaápolóval kezelje. 
 

Padlóápolás Vízzel vagy híg háztartási tisztítószerekkel először csak két hét 
elteltével tisztítsa. Általános ápoláshoz az ADLER Clean 
parkettaápolót ajánljuk. 
 

Hígító Víz; kiszállított formában feldolgozásra kész állapotban. 
 

Megmunkálási 

hőmérséklet 

+ 10 °C alatt nem 
A magas páratartalom és/vagy az alacsony hőmérséklet 
késlelteti a száradást. A kifogástalan száradás érdekében 
gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről. A feldolgozás 
során kerülni kell a közvetlen napsugárzást. 
 

Száradási idő (20 °C, 

szobahőmérséklet) 

felülfesthető 
csiszolható 
Rá lehet lépni 
Szőnyeget csak 

kb. 4 óra után 
kb. 4 óra után 
kb. 8 óra után 
8 nap után terítsen rá 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. 
A rászáradt lakkmaradványokat ADLER Abbeizer-rel távolítsa 
el. 
 

Hatékony fedés (felhorásonként) Kenés/hengerezés 8 – 10 m
2
/l 

 

Csomagolás 1 l, 5 l 
 

Tárolási idő 1 év a gyárilag lezárt csomagolásban 
 

Fényességi fokozatok félmatt   42120 
csillogó  42121 
 

Biztonságtechnikai adatok Kérjük, tartsa szem előtt a „Biztonsági adatlap”-on foglaltakat! 

 
 


