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03-07 (zastępuje 02-07)  Ciąg dalszy na stronie następnej 
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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje 
tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Goldlack 54810 
 

          
    10% 80367      

 

Opis produktu Wodoodporny, tiksotropowy lakier z połyskiem metalicznym na 
bazie żywicy alkidowej, zabezpieczający przed rdzewieniem, 
odporny na temperatury do 150°C. 

Zastosowanie Do metalu i drewna w zastosowaniach we wnętrzach i na 
zewnątrz. 

Metoda nanoszenia Nanoszenie pędzlem, wałkiem, natrysk 
Natrysk jest dozwolony tylko w kabinach spełniających 
wymagania Dyrektywy o LZO. 

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być wytrzymałe, czyste i wolne od tłuszczu.  
 

Stara powłoka Poluzowane powłoki usunąć. Silno trzymające się warstwy lekko 
przeszlifować i sprawdzić ich zgodność z lakierem ADLER 
Goldlack. W razie potrzeby całą starą powłokę usunąć.  

Metal Stal: Elementy metalowe muszą być czyste, wolne od tłuszczu 
i suche.  
Cynk, aluminium: w celu zwiększenia przyczepności 
zagruntować środkiem ADLER Unigrund lub ADLER 2K-Epoxi 
Grund. 

Drewno Do zastosowań na zewnątrz zaimpregnować wcześniej 
podkładem Pullex-Imprägniergrund. 

Lakierowanie nawierzchniowe 2 × ADLER Goldlack 
 

Rozcieńczalnik Pyłosuchy 2 godz. 
Nadający się do nanoszenia następnej warstwy po 8 – 10 godz. 

Duża grubość warstwy, niska temperatura i / lub wysoka 
wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu 

Przynajmniej +5°C 
 

Czas schnięcia 
(Temperatura pomieszczenia 20 °C) 
(grubość warstwy mokrej 100 µm) 

Pyłosuchy 2 godz. 
Nadający się do nanoszenia następnej warstwy po 8 – 10 godz. 
Duża grubość warstwy, niska temperatura i / lub wysoka 
wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. 

Narzędzia pracy Czyścić rozcieńczalnikiem ADLER KH-Spritzverdünnung. 

Wydajność Ok. 10 m2/l 

Wielkości opakowań 125 ml, 375 ml 



Ciąg dalszy Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', 
um Nagłówek 2 dem Text zuzuweisen, der hier 
angezeigt werden soll.  Fehler! Verwenden Sie 
die Registerkarte 'Start', um Nagłówek 3 dem 
Text zuzuweisen, der hier angezeigt werden soll. 

 

Odcień barwy Gold złoty 54810 

Przechowywanie W miejscu chłodnym, ale zabezpieczony przed zamarznięciem. 
Napoczęte pojemniki dobrze zamknąć i przykryć. 

Trwałość Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki. 

  


