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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje 
tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Pigmofix M 90698 
 
Rozpuszczalnikowa pasta matująca do pigmentowanych 2-składnikowych lakierów 
poliuretanowych firmy ADLER do mebli  
 

OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 
 

Rozpuszczalnikowa pasta matująca do zmniejszenia stopnia 
połysku; bardzo dobra odporność na zadrapanie, równomierne 
matowanie całego systemu. 

Zastosowania 

 

 Do matowania rozpuszczalnikowych, pigmentowanych 
lakierów do mebli 

 

PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące 
przerabiania 

 
 

 Produkt wymieszać przed użyciem 

 Pastę ADLER Pigmofix M 90698 dokładnie wymieszać 
z lakierem bez dodatku utwardzacza i rozcieńczalnika; 
potem dodawać utwardzacz i potrzebne ilości 
rozcieńczalnika 

Ilości dodawane 

 
maks. 10% 

Maksymalna ilość dodawana wynosi 10% wag. 

Przykład: zmniejszanie stopnia połysku lakieru ADLER MDF-
4in1 23400++ 

Ilości dodawane pasty 
ADLER M do lakieru 
ADLER MDF-4in1 

Uzyskiwany stopień 
połysku (pod kątem 85°) 

0% G50 

5% ok. G30 

10% ok. G10 
 

Techniki nanoszenia Lakiery do mebli matowione pastą ADLER Pigmofix M 90698 
mogą być przerabiane metodami podanymi w ich Kartach 
Technicznych 

Czasy schnięcia 
(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej) 

Dodatek pasty ADLER Pigmofix M 90698 do 
dwuskładnikowych lakierów poliuretanowych firmy ADLER 
do mebli nie wpływa na ich schnięcie. 

Czyszczenie narzędzi 

 

Rozcieńczalnikiem ADLER DD-Verdünnung 80019, Pur-
Verdunnung 80029 lub ADLER Waschverdünnung 80077 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości pojemników 
 

400 g, 1 kg, 3 kg 
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INNE INFORMACJE 

Trwałość / przechowywanie 

 

1 rok, oryginalnie zamknięty 
Przechowywać w miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym 
przed mrozem 
 

Dane BHP 

 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki! Aktualną wersję można znaleźć na stronie 
www.adler-lacke.com  

 
 

http://www.adler-lacke.com/

