ADLER Patinabeize Farblos (patinovacie moridlo bezfarebné) 10310

30 min.

Popis výrobku
Bezfarebné, základné moridlo na báze rozpúšťadiel k namiešaniu patinovacieho moridla.
Zmiešaním s ADLER Solva-Tint 89601 ff farebným koncentrátom ako sfarbujúcim
komponentom môžu byť jednoduchým spôsobom vyrobené želané farebné odtiene.
Patinovacie moridlá vyrobené pomocou ADLER Patinabeize farblos 10310 sú vhodné na
patinovanie plôch nalakovanými vodouriediteľnými ako aj rozpúšťadlovými lakmi.
Oblasť použitia
Bezfarebné základné moridlo k namiešaniu s ADLER Solva-Tint 89601 ff k výrobe
patinovacieho moridla:
- k docieleniu efektov ako napr. starožitného efektu
- vyrovnanie farebných rozdielov pri lakovaní nábytku a interiérových drevených
dielcov
Spracovanie
Bezfarebné základné moridlo
Farbiace komponenty
Množstvá prídavku

Príprava podkladu

Spracovanie
Čas schnutia ( pri izbovej teplote)
Vrchné lakovanie

ADLER Patinabeize Farblos 10310
ADLER Solva-Tint farebné koncentráty v rôznych farebných
odtieňoch 89601 ff
Obvyklé množstvá prídavku ADLER Solva-Tint 89601 ff:
asi 20-30 %; v ojedinelých prípadoch až 50 %.
ADLER Solva-Tint 89601 ff starostlivo vmiešať do ADLER
Patinabeize Farblos 10310.
Patinabeize pred a aj počas spracovania miešať.
Patinovacie moridlá sa väčšinou nanášajú medzi základnú a vrchnú
vrstvu laku. Patinovacie moridlá vyrobené pomocou ADLER
Patinabeize Farblos 10310 sú vhodné na použitie v kombinácii ako
s vodouriediteľnými tak aj rozpúšťadlovými ADLER nábytkovými
lakmi.
- plochy moriť v požadovanom farebnom odtieni a nazákladovať
- Základný lak po uschnutí prebrúsit a zbaviť prachu.
Nízkotlakové striekanie (dýza 0,8 - 1,2-mm, 2-4 bary)
- Patinabeize rovnomerne nastriekať
cca 15 min.- ak sa prelakuje s rozpúšťadlovými nábytkovými lakmi
cca 30 min.-ak sa prelakuje s vodouriediteľnými nábytkovými lakmi
Prelakovať so zvoleným lakovacím systémom
Musí nasledovať, aby bola zaistená fixácia patinovacieho ho moridla!

Prosím obráťte
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Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

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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ADLER Patinabeize Farblos 10310

Pokračovanie
Dbajte na naše Pracovné smernice pre morenie dreva , technický list a kartu bezpečnostných
údajov ADLER Solva-Tint 89601 ff .
Ďalšie pokyny
Pokyn pre spracovanie

riedenie
skladovanie
trvanlivosť

Čistenie pracovného
náradia

Spracovanie patinovacích moridiel vyžaduje istú zručnosť.
Podľa skúseností sa rovnomerné a plošné nánosy tmavých
farebných odtieňov sa dajú dosiahnuť iba zručnosťou. .
žiadne
Chrániť pred priamym slnečným žiarením!
1 rok v originálnom obale
Namiešané patinovacie moridlá sú použiteľné ešte cca 3
mesiace, ak boli uskladnené v dobre uzavretých obaloch
Acetónom alebo ADLER Nitroverdünnung 80001

Balenie
ADLER Patinabeize Farblos 10310
ADLER Solva-Tint 89601 ff
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1 l, 5 l
250 ml
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