ADLER GlanzAcryl

40701 ff

Popis výrobku

Vodou riediteľný lesklý pestrofarebný lak na báze
akrylátových disperzií, pre exteriér a interiér s dobrými
všestrannými vlastnosťami. Veľmi dobre odolný voči
poveternostným vplyvom. Vhodný aj na lakovanie
detských hračiek.

Oblasť použitia

Krycí lak na drevo, oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník
a tvrdené PVC.
ADLER GlanzAcryl 40701 ff môže byť tiež použitý ako
renovačný náter na pevne priľnavom alkydovom živičnom
nátere.

Spôsob aplikácie

Natieranie (akrylový štetec),
s krátkym vlasom), striekanie

Základný náter

drevo 1–2 x ADLER Acryl– Holzgrund 41001(viď tech. list)
kov 1 – 2x ADLER Acryl-Unigrund 41191 (viď tech. list)

Krycí náter

1 – 2 x ADLER GlanzAcryl 40701 ff (podľa namáhania)
Medzisušenie 5 – 6 hodín
Pri extrémnom zaťažení poveternosťou (napr. plechová
strecha)odporúčame ADLER Ferro GSX 54120 ff

Riedenie

Vodou. Pri striekaní pridať cca 10 - 15 % vody.

Teplota spracovania
a objektová teplota

Nie menej ako +10 °C.
Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota môžu čas
sušenia badateľne predĺžiť.

Čas sušenia

Brúsiteľný resp. pretierateľný po 5 - 6 hodinách.

valčekovanie

(valček

(teplota miestnosti 20 °C)

Pracovné náradie

Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenie
dobre vysušiť, aby sa zabránilo hrdzaveniu. Zaschnuté
zvyšky farieb sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer
Rote Krähe 95125.

Výdatnosť

10 – 12 m2/l (podľa kvality podkladu)
Prosím obráťte

12-10 (nahrádza 08-10)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

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.
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ADLER GlanzAcryl 40701 ff

Pokračovanie
Balenie

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Skladovanie

Chladná miestnosť, ale bez mrazu.

Skladovateľnosť

3 roky v originálne uzavretom obale.

Farebné odtiene

Weiss (biely) W10
Báza W20
Báza W25
Báza W30

40701
40702
40740
40703

Basisbraun ( Základná hnedá)
Basisblau (základná modrá)
Basisgelb (základná žltá)
Basisgrün ( základná zelená)
Basisrot (základná červená)

40741
40742
40743
40744
40745

Tiefschwarz RAL 9005 (hlboká čierna)
Ďalšie farebné odtiene
Farbmischsystem.
Techn. bezpečnostné údaje

ADLER GlanzAcryl 40701 ff.doc

pomocou

40730
ADLER

Color

Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!
Aj pri spracovaní lakov s nízkym obsahom škodlivých
látok je potrebné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.
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