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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  FormelFresh 96360 

     

     

 
Popis výrobku: Aktivátor  farieb na steny pre očistu vzduchu 

 ADLER FormelFresh 96360 je aditívny prídavok do farieb, ktorý 

katalyticky odbúrava pachy a škodliviny 

 

Osobité vlastnosti: produkt pôsobí proti jedom v domácnosti ( napr. formaldehyd) 

a pachom denného života. ( pachy v kuchyni, z domácich zvierat, 

cigariet) 

 Je neutrálneho pachu, bez emisií, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. 

 

Oblasť použitia K redukcii pachov a jedov vo všetkých miestnostiach bytov, ale 

aj komerčných priestorov. 

  

Množstvo prídavku: množstvo prídavku činí  250 ml na  9l farby 

 

Príprava podkladu: odskúšané ako aditívum do ADLER interiérových farieb 

  Formel 2000 40205, Formel 1 40202, Tiromin 40301 

  a Isocryl 40281 

 

 Poznámka: V systémoch  bohatých na pojivá ako laky, latexové 

farby je účinok FormelFresh redukovaný. 

  

Zapracovanie: Nádobu ADLER FormelFresh pre použitím dobre pretrepať! 

 

 Nádobu s farbou s prídavkom FormelFresh  2 minúty 

natriasať! 

 

Účinok a doba účinnosti: Odbúravanie škodlivín je relatívne pomalé a prebieha dni. 

Pôsobenie aktivátora sa nespotrebováva, ale je trvalé, nepotrebuje 

svetlo. 

 

Čím viac plôch z obytnej zóny je ním upravených, tým lepší je 

očistný účinok. 

 

Aby sa dosiahol čo najlepší účinok, je potrebné min. 0,4 m
2
 

ošetrenej plochy  na 1m
3
 obytného priestoru. 

 

Teplota spracovania Nie menej ako +5˚C.  

a objektová teplota : 

  

Skladovanie: v chlade, ale nie v mraze 
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Pokračovanie  
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Trvanlivosť: 3 roky 

 

Balenie: 250 ml ( množstvo stačí pre 9l interiérovej farby) 

 

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje:  
 


