ADLER Neosol

11400 ff

Termékleírás
Színtartó, speciális színanyagokon alapuló, oldószer alapú kevert pác, fényes, nem pórushangsúlyos pácszínárnyalatok eléréséhez lombhullató fafajtákon. A hígítás ill. "világosítás" történhet az ADLER Neosol
Farblos 11400 színtelen, oldószer tartalmú termékkel vagy vízzel.
A három alappáccal - sárga, piros és fekete - fényes pácszínárnyalatok sokasága keverhető ki.
Az alappácok egymással keverhetők, és szükség esetén - csakúgy, mint a szabvány színtónusok
(készpácok) - maximum 1:30 arányban hígíthatók (az ADLER Neosol Farblos 11400 termékkel vagy
vízzel).
Az ADLER Neosol mind víz, mind oldószer alapú bútorlakkal felüllakkozható.

Alkalmazási területek
Finom- és durvapórusú lombhullató fafajták pácolásához, ha színgazdag, a pórusokat nem kiemelő
pácképet szeretne kapni.
Az ADLER Neosol használata különösen a következő fatípusokhoz ajánlott: bükkfa, juharfa, mogyorófa,
cseresznyefa, nyírfa, égerfa, körtefa, tölgyfa és kőrisfa.

Feldolgozás
Az oldószerrel (ADLER Neosol Farblos 11400) kevert páckeverekékek legalább 3 hónapig, a vízzel kevert
páckeverékek legalább 1 hónapig tárolhatók. Bakteriálisan szennyezett víz alkalmazásakor a keverék
tárolási képessége csökken.
A felületet gondosan csiszolja meg 150-es szemcséjű csiszolóvászonnal. Ajánlatos a megcsiszolt fát
megnedvesíteni, majd száradás után azon 150-180-as szemcséjű csiszolóvászonnal simító csiszolást
végezni. Ha a pácot vízzel hígította és azt tölgy fára kívánja felhordani, ez a lépés mindenképp szükséges.
Az ADLER Neosol pácot a feldolgozás előtt és a munka menete során is jól kavarja fel. A pácot két
rétegben, egyenletesen a szálirányban, még nedves állapotban kell felvinni a felületre festékszóróval
(sűrített levegővel működő szórópisztoly: 1,5 mm-es fúvóka, 1,5 - 2,0 bar nyomás). Vízzel hígított
páckeverék esetén a felületnek enyhén nedvesnek kell tűnnie. Kevésbé nedvszívó fafajták esetén
kevesebb pácot kell felhordani, mint az erős szívóképességgel rendelkezők esetében.
A pác felhordására mind az Airmix, mind az Airless alacsony nyomással működő festékszórók alkalmasak.
Kisebb felületek esetén a pácot ecsettel vagy szivaccsal is fel lehet hordani.
Durva pórusú lombhullató fafajták, pl. tölgyfa vagy kőrisfa esetén a vízzel hígított Neosol páckeverékekkel
kiemelt pórusú páckép is előállítható, ha a pácot röviddel a felhordás után a szálirányhoz képest először
keresztbe majd hosszában kenjük szét.

01-10 (07-07 helyett)

Fordíts!

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190; Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com
utasításaink legjobb jelenlegi tudásunkon alapszanak, és eszerint kívánnak tanácsot adni vevőinknek/ügyfeleinknek, az alkalmazási területeket illetve feltételeket azonban
egyedileg kell meghatározni. Termékeink alkalmasságáról és alkalmazásáról vevőink/ügyfeleink önhatalmúlag döntenek, ezért az alkalmasság ellenőrzéséhez ajánlott előállítani
egy mesterdarabot próba gyanánt. Ezen túl az általános eladási feltételeink érvényesek. Minden korábbi műszaki adatlap ezzel a kiadással érvényét veszti. A tartályméretek,
színtónusok és fényességi fokozatok változtatásának jogát fenntartjuk.

ADLER Neosol 11400 ff

Fortsetzung

Száradási idő (20°C-os szobahőmérsékleten): oldószerrel (ADLER Neosol 11400) történő hígítás esetén a
felület kb. 30 perc elteltével felüllakkozható. Ha vizet használt a világosításhoz, kb. 12 óra szükséges a
száradáshoz, a legjobb, ha a felület egész éjszaka szárad. Víz alapú lakkal már 5 óra után felüllakkozható.
Különböző fafajták, mint pl. a tölgy vagy vörösfenyő vízben oldódó faanyagokat tartalmaznak, amelyeket
a víz alapú bútorlakkok aktiválnak. A színelváltozások megelőzése érdekében (ezek a fa szármaázástól
függően különböző erősségekben jelenhetnek meg) a tölgy, vörösfenyő és hasonló fák esetében az
ADLER PUR-Primer 25291 (lásd műszaki adatlap) használatát javasoljuk. Száradás és csiszolás után víz
alapú lakkokkal is lelakkozhatja a fát.
A pácolást megelőzően, hogy a végleges színárnyalatot megítélhesse, mindenképpen végezzen
pácolást és lakkozást az eredeti faanyag egy darabján. Adott munkához csakis egyféle gyártási
tételű pácanyagot használjon.
A fémmel történő érintkezés révén megváltozik a színtónus. A fúvópisztolyból származó vagy faporral
szennyezett pácot ne ürítse vissza az eredeti pácot tartalmazó tartályba.
Vegye figyelembe a „Fapácolásra vonatkozó irányelveket“ valamint a biztonsági adatlapot.

Hatékony fedés
Kb. 8 m²/l egy felhordással (a pácolni kívánt elemek formájától függően)

Csomagolás
1 l, 5 l

Tárolás
Hűvös, fagymentes helyen

Tárolási idő
Legalább 1 év eredetileg lezárt csomagolásban; vízmentes páckeverékek legalább 3 hónap; pác/vízkeverékek: max. 1 hónap

Alapszíntónusok
Alappác sárga
Alappác piros
Alappác fekete

Szabvány színtónusok (készpác)
11401
11402
11403

Jupiter
Mars
Neptunusz
Vénusz
Szaturnusz

11405
11406
11407
11408
11409

Világosítók
Színtelen
Víz (ivóvíz minőség)

11400

Tisztítás
A munkaeszközök vízzel előtisztíthatók. A főtisztítást az ADLER Waschverdünnung 80077 vagy ADLER
Neosol Farblos 11400 anyagokkal végezze.

