ADLER Holzentgrauer

96348

Efektívny čistič a odstraňovač zašednutí pre zvetralé a zašednuté drevo na báze kyseliny šťavelovej pre
domácich majstrov a remeslo

POPIS PRODUKTU
Všeobecné

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy

Oblasti použitia

ADLER Holzentgrauer účinkuje ako čistič, odstraňovač šedi a
zosvetľovač. Znečistenia, extraktívne látky a sfarbenia ,môžu byť
pomocou kovu šetrne odstránené.


Vráti drevu jeho pôvodný odtieň



Biologicky odbúrateľný



Jemný bieliaci prostriedok



Ľahko tixotropný



Intaktné nátery nebudú porušené



Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
produktov na emisie prchavých látok : A+



Zvetralé a zašednuté drevo, ako napr. záhradný nábytok,
terasy, drevené obklady, balkóny atď.
Predpríprava tropických drevín bohatých na aktívne látky



Pre rozmerovo nestabilné prvky odporúčame tenkovrstvé systémy
ako
napr.
Pullex
Plus-Lasur
50314
alebo
Pullex Aqua-Plus 53101 (pozri technické listy).

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie





Spôsob nanášania

Pred použitím produkt pretrepať
Nespracovávať pri teplotách nižších ako 5 C a/alebo relatívnej
vlhkosti vzduchu > 80%
Neaplikovať na priamom slnku!
Spôsob
nanášania
Výdatnosť na
1)
náter (m²/l)
Riedenie
Prídavok
riedenia v %

natieranie

K odstraňovaniu zašednutia ca. 5
K čisteniu cca. 5 – 20
vodou
K odstraňovaniu zašednutia : bez riedenia
K čisteniu : podľa stupňa znečistenia až 15% max.
(riedenie 1:5)
1)
Výdatnosť bez prídavku riedenia
Forma, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/
výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe
skúšobného náteru.
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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
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ADLER Holzentgrauer

Čistenie náradia
Pracovné náradie ihneď očistite vodou.

PODKLAD
Príprava podkladu

Zvetralé nátery odstrániť; susediace rastliny a citlivé povrchy, ktoré nie
je potrebné ošetriť zakryte, resp. ihneď po aplikácii opláchnite vodou.
Savé podklady predupraviť vodovaním.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Úprava povrchu

ADLER Holzentgrauer naniesť sýto so štetcom alebo kefou
10-20 min. nechať pôsobiť, pričom
postrekovacej fľaše) udržiavať vlhké.

povrchy

(napr.

pomocou

Následne omyť veľkým množstvom vody za pomoci mechanických
pomôcok (nylonová alebo ciroková kefa, nie kovová!). Mechanická
podpora je dôležitá, aby sa odstránili aj hlbšie usadené nečistoty.
U silno sfarbených plôch v prípade potreby postup zopakovať.

Následná úprava

Po minimálne 3 dňoch schnutia a relatívnej vzdušnej vlhkosti ‹15%
môže byť povrch upravený želaným náterom.
Ak je potrebné, môžu byť pred novým náterom zdvihnuté vlákna
prebrúsené brúsnym rúnom alebo brúsnym papierom.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

1l, 2,5l
,

Farebné odtiene/stupne lesku

Ľahko modrý 96348

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/Skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou,
priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).
Obsah neprelievať do kovových nádob

Technicko-bezpečnostné údaje Dbajte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu
môžete obdržať na www.adler-lacke.com.
Zabrániť kontaktu sa pokožkou a očami.
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