Karta Techniczna

W naszych żyłach płynie farba

ADLER Holzentgrauer
ADLER środek do odszarzania drewna

96348

Skuteczny środek do czyszczenia i odszarzania drewna zwietrzałego i zszarzałego na bazie
kwasu szczawiowego do zastosowań amatorskich i rzemiosła.

Opis produktu
Ogólne

Szczególne właściwości

ADLER Holzentgrauer jest skutecznym środkiem
zarówno do czyszczenia i odszarzania, jak i do
rozjaśniania
drewna.
Skutecznie
usuwa
zabrudzenia, składniki drewna i przefarbienia
powstałe przez działanie metali.








Zastosowanie
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Przywracający drewnu jego pierwotną
barwę
Ulegający biodegradacji
Łagodny środek wybielający
Tiksotropowy
Warstwa lakieru niepotraktowana
produktem nie ulegnie uszkodzeniu
Francuskie rozporządzenie
DEVL1104875A w sprawie oznakowania
produktów malarskich do budownictwa
pod względem emitowania przez nie
szkodliwych substancji lotnych: A+

Do zwietrzałego i zszarzałego drewna,
jak np. meble ogrodowe, tarasy,
boazeria, balkony, itp.
Do przygotowania wstępnego dla drewna
egzotycznego bogatego w składniki
drewna

Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
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.
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ADLER Holzentgrauer

Przerabianie
Wskazówki dotyczące
przerabiania





Technika nanoszenia

Produkt wstrząsnąć przed użyciem
Przerabianie w temperaturze nie niższej
niż + 5°C i/ lub relatywna wilgotność
powietrza > 80%
Unikać bezpośredniego działania
promieniowania słonecznego!

Metoda
nanoszenia
Wydajność na
jedno
naniesienie
(m2/l)1
Rozcieńczalnik
Dodatek
rozcieńczalnika
w%

Nakładanie pędzlem
Do odszarzania ok. 5
Do czyszczenia ok. 5 - 20

Woda
Do odszarzenia: brak
rozcieńczalnika
Do czyszczenia: w zależności
od stopnia zabrudzenia do
15% (maksymalne
rozcieńczenie 1:5)
1) Wydajność bez dodatku rozcieńczalnika
Forma, właściwości podłoża i wilgotność drewna
wpływają na zużycie/ wydajność.
Dokładniejsze wartości przerabiania można
określić po wykonaniu próbnej powłoki
lakierniczej.

Czyszczenie przyrządów do
pracy

Przyrządy do pracy oczyścić wodą natychmiast
po użyciu.

Podłoże
Przygotowanie podłoża

Usunąć zwietrzałą warstwę lakieru; przyległe
rośliny i wrażliwe powierzchnie zabezpieczyć,
jeśli nie powinny być oczyszczone, ew. po
zastosowaniu natychmiast spłukać wodą.
Powierzchnie chłonne namoczyć.
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ADLER Holzentgrauer

Powłoka lakiernicza
ADLER Holzentgrauer nanieść intensywnie
pędzlem lub szczotką.

Powierzchnia

Na ok. 10 – 20 minut pozostawić, w celu dobrego
wchłonięcia, przy czym utrzymywać stale
wilgotną powierzchnię (za pomocą rozpylacza).
Następnie zmyć dużą ilością wody oraz stosując
szczotkę nylonową lub z włosiem (nie stosować
metalowych szczotek). Stosowanie odpowiednich
szczotek jest konieczne, aby usunąć
głębokoporowate zabrudzenia.
W przypadku mocno przefarbionych powierzchni
czynność można powtórzyć.

Kolejna warstwa

Po przynajmniej 3 dniach schnięcia i
utrzymywaniu relatywnej wilgotności drewna
< 15 % można przerobić powierzchnię wg
odpowiednio wybranego systemu lakierniczego.
W razie konieczności, przed nałożeniem nowej
powłoki można wygładzić włókna papierem
ściernym lub włóknem do szlifowania.

Wskazówki dotyczące zamówienia
Wielkość pojemników

1,0 l; 2,5l

Barwy/ stopnie połysku

Barwiony na kolor lekko niebieski 96348

Inne wskazówki
Trwałość/ składowanie

Przynajmniej 3 lata w oryginalnie zamkniętych
pojemnikach.
Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed
wilgocią, bezpośrednio działającym
promieniowaniem słonecznym, mrozem i
wysokimi temperaturami.
Nie przelewać zawartości do metalowych
pojemników.

Karta Techniczna
Dane BHP

W naszych żyłach płynie farba

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie
Charakterystyki dla produktu. Aktualną wersję
można ściągnąć ze strony internetowej:
www.adler-lacke.com
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
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Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
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.

