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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. 

ADLER  Raufaser  40291 

Efektná farba pre interiér  bez obsahu rozpúšťadiel 

          

 
Popis výrobku: Efektná farba bez zápachu, bez rozpúšťadiel, 

 

Osobité vlastnosti: ADLER efekt vlákna, veľmi dobre kryje, priedušná 

 

Oblasť použitia Nátery stien a stropov na murivo, betón, sádru, tapety ako aj na 

dobre súdržné disperzné nátery 

 

Spôsob aplikácie: Natieranie, valčekovanie (krátky vlas barania srsť) 

 

Príprava podkladu: - pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna 

predpríprava 

 -  voľné a staré nátery odstrániť, glejové farby odmyť, trhliny 

a nerovnosti opraviť 

 - čerstvá omietka a betón musia byť dobre preschnuté. Silno savé 

podklady predupraviť s vodouriediteľným ADLER Tiefengrund 

40905    

 

Spracovanie: ADLER Raufaser 40291 naniesť vodorovne s valčekom z baranej 

srsti s krátkym vlasom. Pre dosiahnutie sviežej štruktúry  

valčekovať zvislo. 

 Stropy natierať v smere dopadu svetla. 

Je potrebné dbať na  dostatočné množstvo farby na valčeku, aby 

sa dosiahla jednotná štruktúra . 

Rohy, hrany je najlepšie natrieť  valčekom alebo štetcom na 

radiátory. 

Základovanie: Nové omietky  1x predupraviť s interiérovou disperznou farbou 

ako napr. ADLER Formel 2000 40205 ff alebo ADLER Unikat 

Plus 40355 zrienou s max. 5% vody 

 

Vrchný náter: 1x ADLER  Raufaser 

  

Riedenie: Vodou, max . prídavok 20% 

 

Teplota spracovania Nie menej ako +5˚C.  

a objektová teplota : Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia 

badateľne predĺžia. 

 

Čas sušenia: cca 3 hodiny  
(teplota miestnosti 20 °C)  
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Pokračovanie  
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Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť 

s ADLER Abbeizer 95125. 

 

Výdatnosť: 3-5 m
2
/l podľa charakteru podkladu 

 

Skladovanie: v chlade ale nie v mraze 

 

Balenie: 5 kg, 15 kg  

 

Farebné odtiene: Weiss ( biely) 

    

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje: 


