ADLER Floor Classic

42120 ff

Popis výrobku

Bezfarebný vodouriediteľný lak na povrchovú úpravu
podláh na polyuretánovo-akrylátovej disperznej báze
s dobrou odolnosťou voči oteru a poškriabaniu, ako aj
vynikajúcou odolnosťou povrchu voči chemickým
vplyvom. Nežltnúci.

Oblasť použitia

Súkromné obytné priestory, veľmi namáhané podlahy
v predsieňach, kanceláriách, na schodoch atď. Veľmi
vhodný pre korkové podlahy.
Pri nanášaní podľa našich doporučení sú výsledkom suché
povlaky hrúbky 80-90 µm. Požiadavky podľa triedy
namáhania A (mierne namáhanie) a B (silné namáhanie)
podľa normy ÖNORM C 2354 sú splnené.

Spôsob aplikácie

Natieranie – mäkký akrylový štetec
Valčekovanie – valček s krátkym vlasom
Dbajte na rovnomerné rozotrenie laku.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a bez nečistôt (napr. olej,
mastnota, vosk).
Ak sa vyskytujú malé trhliny a medzery, konečné brúsenie
dreva zrnitosťou 120, podlahu stierkovať zmesou
pozostávajúcou z 2 hmotnostných dielov ADLER Floor
Fill (špárový tmel) a 1 hmotnostného dielu brusného
prachu, po medzisušení cca 1 hodinu opätovné brúsenie
zrnitosťou 120.

Základovanie

Zbrúsené podlahy natrieť, valčekovať alebo stierkovať 1x
ADLER Floor Start (zabraňuje stranovému zlepeniu
u remeňových podláh). Po 2 hodinách sušenia možné
prelakovať Floor Start. Nebrúsiť.
Hrubo-pórovité listnaté a tropické dreviny: Nestierkovať.

Krycí náter

Natrieť alebo valčekovať 2x ADLER Floor Classic
v želanom farebnom odtieni. Medzisušenie minimálne 4
hodiny. Ak bolo základovanie prevedené stierkou je nutný
trojnásobný náter. Pred tretím náterom je nutné dodržať
čas sušenia minimálne 4 hodín, pretože je nutné ľahké
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Pokračovanie
medzibrúsenie zrnitosťou 240. Dlhší čas sušenia zlepšuje
brúsiteľnosť. Brúsny prach zotrieť mokrou handrou.
Renovačný náter

Silne opotrebované lakované plochy obrúsiť špeciálnou
valcovou brúskou na podlahy. Pre okraje použiť rohovú,
príp. výstredníkovú brúsku. Ďalší pracovný postup
totožný od bodu „príprava podkladu“.
Podlahy z hotových parketových dielov nepretierať
s ADLER Floor Classic, ale iba ošetriť s ADLER Clean
Parkettpflege.

Údržba podlahy

Podlahu umyť vodou alebo neagresívnymi čistiacimi
prostriedkami prvý raz po dvoch týždňoch. Lak chrániť
podľa namáhania ošetrujúcimi prostriedkami ADLER
Clean Parkettpflege.

Riedenie

V dodávanom stave pripravené na spracovanie. V prípade
potreby vodou.

Teplota spracovania
a objektová teplota

nie menej ako + 10C
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízke teploty predlžujú
schnutie. Pre dosiahnutie bezvadného schnutia je nutné
zabezpečiť vetranie miestnosti a zabrániť priamemu
slnečnému žiareniu počas spracovania.

Čas sušenia:

možné pretrieť
možné brúsiť
možné chodiť po podlahe
možné pokladať koberce

(teplota miestnosti 20 °C)

po cca 4 hodinách
po cca 4 hodinách
po cca 8 hodinách
až po 8 dňoch

Pracovné náradie

Ihneď po použití vyčistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb
odstrániť výrobkom ADLER Abbeizer.

Výdatnosť

8 – 10 m2/l/nános pri natieraní alebo valčekovaní

Balenie

1 l, 5 l

Skladovateľnosť

1 rok v originálne uzavretých obaloch

Stupne lesku

lesklý (glänzend)
polomatný (halbmatt)

Techn. bezpečnostné
údaje

Rešpektujte prosím Kartu bezpečnostných údajov!
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