ADLER Patinabeize Farblos

10310

(Patinové mořidlo Bezbarvé)

Popis
Bezbarvé základní mořidlo na bázi rozpouštědla k míchání patinového mořidla. Smícháním s ADLER SolvaTint Koncentráty 89601 a násl. barviv jako prvky, které dodávají barvu, se mohou jednoduchým způsobem
vyrobit požadované barevné odstíny.
Patinová mořidla, vyrobená pomocí ADLER Patinové mořidlo Bezbarvé 10310 jsou vhodné jak k patinování
ploch lakovaných lakem ředitelným vodou, tak i lakem ředitelným rozpouštědlem.

Oblasti použití
Bezbarvé základní mořidlo k míchání s ADLER Solva-Tint 89601 a násl. k výrobě patinového mořidla:
docílení efektů jako např. efekt stáří
přizpůsobení barevných rozdílů při lakování nábytku a vnitřní výstavby

Zpracování
Bezbarvé základní mořidlo
Prvky dodávající barvu
Množství přísady

Ošetření podkladu

Zpracování
Doba schnutí
(při pokojové teplotě)
Krycí lakování

ADLER Patinové mořidlo Bezbarvé 10310
ADLER Solva-Tint Koncentráty barviv v různých barevných
odstínech 89601 ff
Obvyklé množství přísady ADLER Solva-Tint 89601 a násl.:
asi 20-30 %; ve zvláštních případech až 50 %.
ADLER Solva-Tint 89601 a násl. zamíchat pečlivě do ADLER
Patinové mořidlo Bezbarvé 10310.
Patinové mořidlo před a během zpracování míchat
Patinová mořidla se většinou nanášejí mezi základní a krycí vrstvu
laku. Patinová mořidla vyrobená pomocí ADLER Patinové mořidlo
Bezbarvé 10310 jsou vhodná jak pro použití s ADLER Laky na
nábytek ředitelných vodou, tak i laky na bázi rozpouštědla.
- Plochu mořit v požadovaném barevném odstínu a natřít základní
barvou.
- Základní lak po uschnutí obrousit a zbavit prachu.
pomocí pneumatických stříkaček (tryska 0,8 - 1,2-mm, 2-4 bar)
- patinové mořidlo nastříkat do ztracena.
asi 15 minut, když se přelakovává laky na nábytek na bázi
rozpouštědla, asi 30 minut, když se přelakovává laky na nábytek
ředitelnými vodou
Lakovat plánovaným lakovacím systémem.
Krycí lakování je nutné, aby se zafixovalo patinové mořidlo na
ploše!
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Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale indivi duálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti
použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných
odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Patinabeize Farblos 10310

Dbejte našich „Pracovních směrnic pro moření dřeva“, Technické směrnice pro ADLER Solva-Tint
89601 a násl., jakož i Listu s bezpečnostními údaji.

Další pokyny

Ředění
Skladování
Trvanlivost

Zpracování patinových mořidel vyžaduje jistou zručnost. Podle
zkušeností lze rovnoměrné, plošné nanesení tmavých barevných
odstínů dosáhnout jen zvláštní pečlivostí.
žádné
Chránit před přímým slunečním zářením!
1 rok v originálních uzavřených nádobách.

Čištění pracovních nástrojů

Smíchaná patinová mořidla se mohou zpracovávat ještě asi 3
měsíce, pokud se uchovávají v uzavřených nádobách.
Aceton nebo ADLER Nitroředidlo 80001

Pokyn pro zpracování

Velikosti nádob
ADLER Patinabeize Farblos 10310
ADLER Solva-Tint 89601 ff

1 l, 5 l
250 ml

