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Technický list
ADLER Isolierspray

96339

Popis výrobku:

Rýchloschnúci biely lak v spreji k izolácii a prekrytiu fľakov na murive a
dreve

Zvláštne vlastnosti:

Izoluje všetky fľaky, ktoré pri pretieraní farbou na steny prerazia a nedajú sa
prekryť farbou.

Oblasť použitia:

ADLER Isolierspray 96339 je vhodný tak pre interiér ako aj pre exteriér.
Vodné mapy, nikotín, perá, sadze, fľaky po ohni zostanú izolované a už
nemôžu preniknúť cez náter.
Nie je vhodný pre podklady , ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám (napr.
Styropor).
Izolačný účinok je potrebné vyskúšať skúšobným nástrekom.

Spôsob aplikácie:

striekaním

Príprava podkladu:

podklad musí byť suchý, čistý a nosný

Spracovanie:

krytku otvoriť, skrutkovač zasunúť a otočiť. Dóžu silno pretrepať. Gulôčku
musí byť počuť (2 min.). Aj počas aplikácie pretriasať.
Vzdialenosť pri striekaní : 30 cm
Skúšobný nástrek. Vyhnúť sa slnku a vetru. Striekať krúživo.
V prípade potreby nastriekať 2x ( medzi nástrekmi počkať pár minút, ale nie
viac ako 30 min)
Nádobu po použití postaviť hore dnom a striekaciu hlavicu voľne stlačiť,
kým neunikne hnací plyn, aby nedošlo k zalepeniu ventila.

Krycie lakovanie:

disperzné farby, alkydové a vodouriediteľné akrylátové laky

Riedenie:

produkt je pripravený na použitie

Teplota spracovania:
a objektová teplota

najmenej +10˚C, avšak nie nad 30 ˚C

Čas sušenia:
(teplota miestnosti 20 °C)

prach sa nelepí po 10 min
Pretierateľný po cca 1h

Výdatnosť:

150 ml vystačí na cca 1 m2

Pracovné náradie:

Ihneď po použití umyť mydlovou vodou

Skladovanie:

v chlade, chrániť pred priamym slnkom

Trvanlivosť:

min 3 roky v originálne uzavretom obale
Prosím obráťte
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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.
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Pokračovanie
Farebné odtiene:

96339 Weiss Seidenmatt ( biely zamatovo matný)

Techn. bezpečnostné
údaje:

Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!
Nádoba je pod tlakom. Skladovať na vetranom mieste. Chrániť pred priamym
slnkom a teplotami pod 5˚C a nad 50˚C. Lúč smerovať od tela. Pri práci
nejesť, nepiť, nefajčiť. Nestriekať proti plameňu a rozpáleným predmetom. Aj
po využití neotvárať násilím alebo spaľovať.
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