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Ciąg dalszy                                                                                                                                                              ADLER Perleffekt 25801 
 
 
 
Przyrząd do nanoszenia Najlepiej pistolet ze zintegrowanym mieszalnikiem! 

W przypadku przerabiania za pomocą zwykłych pistoletów ze 
zbiorniczkiem przed każdym napełnieniem zbiorniczka musi się materiał 
bardzo dobrze wymieszać. 

Czas przydatności mieszaniny 
do użytku 

1 dzień roboczy. 

Ilości nanoszone 150-200 g/m² na jedno naniesienie; całkowita ilość naniesiona: maks. 
400 g/m² 

 
Możliwe podłoża pod pokrycia z lakierem pigmentowanym z zamykaniem porów 

a) Płyty wiórowe pokryte folią podkładową (szlif folii papierem o granulacji 240) 
b) Drewno lite, surowe lub oklejone ślepym fornirem płyty wiórowe, 2 × zagruntowane lakierem 

wypełniającym ADLER PUR-Spritzfüller Weiß 25515, szlif międzyoperacyjny papierem o granulacji 
280 – 400 

c) Płyty MDF wstępnie zaizolowane podkładem izolującym ADLER DD-Isoliergrund 25103 lub lakierem 
ADLER Tiropur 25401++, 1-2 × zagruntowane lakierem wypełniającym ADLER PUR-Spritzfüller 
Weiß 25515, szlif międzyoperacyjny papierem o granulacji 280 – 400 

Wymienione wyżej podłoża pokrywa się lakierem ADLER Pigmopur G50 biały 24005 i najpóźniej 12 godzin 
po lakierowaniu Pigmopurem bez szlifowania nanosi się lakier ADLER Perleffekt. 

Uzyskiwanie efektu perłowego 
‐ Bez wcześniejszego szlifowania nanieść pistoletem na element lakierowany z 4 stron mgiełkę 

(zapylająco) lakier ADLER Perleffekt Weiß 25801 
‐ Następnie polakierować cienko powierzchnie, również z 4 stron, rozpływającą się warstwą 
‐ Po schnięciu przez przynajmniej 30 minut bez szlifowania pokryć powierzchnie lakierem ADLER 

Pigmotop 25363++ w żądanym stopniu połysku. 

W ten sposób uzyskuje się powierzchnie odporne na „test pierścienia” i bardzo wytrzymałe mechanicznie.  

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytycznych do pracy z lakierami poliuretanowymi” 
oraz w naszych Kartach Charakterystyki i Kartach Technicznych lakieru, utwardzacza oraz 
rozcieńczalnika dla wymienionych materiałów. 
 
Inne informacje 

Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82029 
Rozcieńczalnik  ADLER PUR-Verdünnung 80029 lub DD- Verdünnung 80019 

Zaleca się również stosowanie tego  rozcieńczalnika do czyszczenia 
przyrządów do pracy. 

 
 
Odcienie barwy 

Biały Weiß 25801 
 
Wielkości pojemników 

1 kg, 4 kg 
 
 


