ADLER Formel 2000

40205 ff

Barva bez rozpouštědel pro obytné prostory

Popis výrobku

Bílá popř. barevná prodyšná barva na stěny obytných prostorů.

Zvláštní vlastnosti

Bez emisí, neobsahuje rozpouštědla
neutrální vůně, velmi vydatná.

ani

změkčovadla,

Vhodná pro alergiky.

Vlastnosti dle rakouské normy Odolnost proti oděru za mokra: třída 2
Krycí schopnost: třída 1 (při 7 m²/l)
ÖNORM EN 13300

Stupeň lesku: velmi matný
Maximální velikost zrna: jemné (< 100 µm)

Oblasti použití

Pro barevné stěny či stropy ve veškerých obytných
místnostech z betonu, zdiva, sádrokartonových desek, tapet či
na dobře držící disperzní nebo minerální nátěry.

Způsob nanášení

Válečkování, natírání nebo stříkání airless (jemné sítko,
velikost ok 0,2 mm, tlak při stříkání 150 barů, velikost trysky
0,021 – 0,26 palce popř. 0,53 – 0,63 mm).

Ošetření podkladu,
Základování

Podklad prověřit na nosnost a vhodnost (ÖNORM B 230 část 2
).
Čerstvou omítku a beton nechat min. 4 týdny proschnout.
Nově omítnutá místa fluatovat a umýt.
Mastné nebo olejové skvrny řádně odstranit pomocí ADLER
Entfetter 80394.
Trhliny a nerovnosti vyspravit vhodným materiálem.
Staré nátěry odstranit.
Lesknoucí nebo hladké podklady (jako je lak a latex, slité
vrstvy) zluhovat, zdrsnit nebo zbrousit.
Klihové barvy dokonale umýt a základovat pomocí ADLER
Tiefengrund WV 40905.
Savé podklady a sádrokartony předem přetřít ADLER
Tiefengrund WV 40905, 1 k 1 zředit vodou.
Zabránit zlesklému zaschnutí ADLER Tiefengrund WV 40905.

Základní nátěr

1x ADLER Formel 2000 40205 ff zředěný max. 5 % vody

12-09 (nahrazuje 12-08)

Prosím obraťte

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190 Fax: 0043/5242/6922-309 450 Mail: info@adler-lacke.com
Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto
produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných
tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny

Pokračování

ADLER Formel 2000 40205

Krycí nátěr

1x ADLER Formel 2000 40205 ff neředěný

Ředění

vodou

Doba schnutí (20 °C)

3 – 4 hodiny

Teplota objektu a zpracování

Nesmí klesnout pod + 5 °C.
Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují
schnutí.

Pracovní přístroje

Okamžitě po použití vyčistit vodou.

Vydatnost (na jedno nanesení)

Ca 8 m²/l, podle povahy podkladu

Skladování

V chladu, ale ne v mrazu.

Dodávané balení

750 ml, 3 l, 9 l, 15 l

Barevný odstín

W10 Weiß bílý 40205
W20 40206, W30 40207, Basisgelb 40208 (Základní
žlutá), Basisrot 40209 (základní červená) jen k tónovani
barevneho
odstínu
pomocí
ADLER
Color
Farbmischsystem

Bezpečnostně technické údaje

Respektujte, prosím, bezpečnostní list.

