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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com 

 
nou din 2005:Instrucţiunile noastre se bazează pe ultimele cunoştinţe şi sunt menite să instruiască cumpărătorul / utilizatorul, se vor stabili individual conform domeniilor de 

aplicare şi condiţiilor de prelucrare.  Cumpărătorul/ utilizatorul decide pe propria răspundere, dacă produsul livrat este potrivit şi  dacă este utilizabil, motiv pentru care se 

recomandă realizarea unei probe de produs. În celelalte condiţii se aplică condiţiile noastre generale de vânzare. Toate fişele anterioare de observaţii sunt înlocuite de prezenta 

ediţie. Ne rezervăm dreptul la modificări în ceea ce priveşte dimensiunile ambalajelor, nuanţele şi gradul disponibil de luciu. 

ADLER Floor-Fill 42109 
 

       

   

 

 

         

 

Descrierea produsului Gel de şpăcluit solubil în apă pentru fabricarea chitului de 
lemn prin amestecare cu praful de şlefuire. Prelucrare foarte 
bună, uscare rapidă şi şlefuire foarte bună. Bună potrivire a 
tonurilor de culoare. 
 

Domenii de utilizare Şpăcluirea fisurilor şi a rosturilor din podelele cu parchet 
şlefuit. 
 

Modalitatea de aplicare Cu şpaclul (cu şpaclu de plastic sau din metal inoxidabil). 
 

Tratamentul preliminar al 

suportului 

Suportul de prelucrat trebuie să fie uscat şi fără impurităţi (de 
ex. ulei, grăsime, ceară). 
 

Prelucrare Praful rezultat în urma şlefuirii lemnului cu granulaţie de 120 
se amestecă cu ADLER Floor-Fill 42109 până se obţine o 
compoziţie ce poate fi aplicată cu şpaclul. Fisurile şi rosturile 
se chituiesc cu această compoziţie.  
Pentru o şlefuire raţională este favorabil să se lase materialul 
puţin în exces pe suprafaţă. 
Timpul de uscare depinde mult de lăţimea rostului şi de 
condiţiile de uscare.  
În cazul adânciturilor mai mari se poate impune o şpăcluire 
ulterioară. Şlefuire cu granulaţie de 120. 
 

Grunduirea 1 dată cu ADLER Floor-Start 42110 (vezi Fişa de observaţii ) 
 

Lăcuirea de acoperire De 2 ori cu ADLER Floor-Start 42120 (vezi Fişa de observaţii) 
respectiv de 2 ori cu ADLER Floor-Start 42140 (vezi Fişa de 
observaţii ) 
 

Diluarea Produsul se livrează gata pentru utilizare. 
 

Temperatura de prelucrare şi   

temperatura obiectului 

 
minim + 10 °C 
 

Timpul de uscare (temperatura 

camerei 20 °C) 

În funcţie de cantitatea aplicată, între 30 şi 90 de minute 
înainte de şlefuire. 
 

Uneltele de lucru Se curăţă imediat cu apă după folosire. 
 

Randament (per aplicare) circa 25 m
2
/l în funcţie de calitatea suportului 

 

Forma de livrare 1 l  
 

Depozitare 3 ani în recipientele originale închise 
 

Indicaţii de siguranţă Respectaţi indicaţiile din Fişa cu date de siguranţă 

 


